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మహతుులు 
ఒక తలలక గపప చంత పటుటకననదట. 

ఆమ  కడకక  సవటల  పచచ.   తనందుక  తప  వసుతవలమైన  కవలన  పరతరజ  మరం 
చసవడ. 

వడక సవటుల తన తన లనపన రగలు ఎకకడసతయనన తలలక భయం. 

ఎంత పరయతనం చసంద; ఎనన రకలుగ చపప చూసంద- పలలవడ వనలదు. 

రజ సవటుల తంటూన ఉననడ. 

ఎవర  అననరు-"చూడము!  ఇటల  నువవ  చబత  మనడ.   శంఖంల  పసతన  తరథం 
అవతుందట.   ఎవరైన  గపపవళలత   చపపంచు.   వళళమద  గరవంతననన  మవడ  సవటుల 
తనటం మనసతడ" అన. 

వళళంటల  అందరక  రమకృషణ  పరమహంస  అంట  గుర. 

"ఎవరచత  ఎందుక?  ఆయన  చత  చపపసతను"  అనుకననద 
తలల.  కడకను వంటబటుటకన ఆయన దగగరక వళళంద. 

సమసయను  శరదధగ  వననడయన.   "తలల!  నను  చబుతను 
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వడక.  అయత ఇపపడ కదు- ఒక పదహను రజలగ, ర!" అననడ. 

తలల పదహను రజల తరువత మళల తసుకళలంద కడకను.  రమకృషుణడననడ- "అయయ! 
ఇపపడ ఏమ చపపటుల లదు తలల! ఇంకక పదరజలగ రండ" అన. 

పద రజల తరవత మళల పద రజలు- ఇటల ఐదరు సరుల జరగంద. 

చవరక రమకృషుణడ పలలవడన దగగరక తసుకన, "బబూ! సవటుల అంతగ తనకడదు- పళుళ 
పడైపతయ.   ఆరగయం  కడ  పడతుంద.   సవటుల  మనసందుక  పరయతనంచు,  సరన?" 

అననడ. 

పలలవడ  'సర'నన  తలూపడ.   అయపయంద-  అనన  రజలు  తరగ  తరగ  వసర  చూసన 
ఇంటరూవూ  అయపయంద  ఒకక  నముషంల!   రమకృషుణడ  తనపన  తను  చూసుకవటం 
మదలుపటటడ. 

తలలక  అరథం  కలదు:   "ఈ  రండ  ముకకలు  చపపందుక  ఇననసరుల  తపపల?  మదటసర 
చపపసత  ఏం  పయ?"  అన.   కతూహలనన  ఆపకలక, 

వనకక వచచ మర అడగంద పరమహంసను. 

ఆయన  సగుగ  పడతుననటుల  నవవడ.  "ఏం  లదు  తలల! 
వడల  తంటడ  ననూ  అలగ,  ఇషటంగ  తంటను  సవటుల. 
నను  తంటూ  వడక  ఎల  చపపను,  తనదదన?   అందుకన 
పదహను  రజలు  సమయం  కరను.  ఆలగ  నను  సవటుల 
మనదదమనుకననను.   కన  ఏం  చసద?  ఈ  నలుక 
ఆగలదు.   చవరక,  దనత  పరడ   గలచందుక   ఇనన 
రజలు పటటంద" అననడ రమకృషుణడ. 

నమునదనన  ముందుగ  తము   ఆచరంచ  చూస,  ఆ 
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తరవతగన  ఇతరులక  సలహలనవవన  ఇలంట  మహతుులు  అరుదు.   అలంట  కదదమంద 
మంచవళలల  ఒకరు,  గంధజ.   అకటబరు  రండవ  తదన  గంధ  జనుదనం  సందరభంగ, 

ఆయనకనన  అనక  రూపలల  కననటన  ఆవషకరసుతననయ,  ఈమసప  అనువద  కథలు. 

మనందరం  రకరకల  పనులన  సంతంగ,  సంతషంగ  చసుకనందుక   ఇవ  పరరణనసతయన 
ఆశదదం.

ఆగసుటనల    "  బముక  కథ"  కసం  లలత  గరు  ఇచచన  "భయం"  చతరనక   పఠకలు  చకకగ 
సపందంచరు.   ఒకక  అరవంద  హైసూకలునుండ   మూడ  కథలు  రవటం  మకందరక  చల 
సంతషననచచంద.  ఆ చననరులక, వరన పరతసహంచన పదదలక, అందరక అభనందనలు.

శుభకంకలత,

కతతపలల బృందం.
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నతచందరక 12 వ  భ గ ం       
రచన: క.శ. పరవసుత చననయ సూర     సరళకరణ: ఘడయరం వంకట నరయణ శరు  
జరగన  కథ:  ఎదుద  రంకను  వన  సంహం  కడ  నశచషటమైపయంద.   అయత  వసతవనన  ఊహంచన  నకకలు  
రండ,  సంహనక ఆ  సంగతన  చపపల  వదద  అన  చరచంచుకంటయ.  సంహనన  మంచ  చసుకన మంతర  పదవ  
సంపదంచుకవలనన ఆశత దమనకం సంహం దగగరక వళుతంద. ఇక చదవండ- నత చందరక పననండవ భగం.. 

అపపడ  దమనకడ  "దవ,  మ  కను 
సననలలన  ఈ వన సమల నవసంచ  ఏ పరణక 
చననపట  కరత  కడ  ఉండదు.  ఇక  తమర 
సవకలమైన  మ  కమం  అడగవలసన  పన 
ఏముననద?   అవసరమైనపపడ  సవకడ 
యజమన  పలువకన  వచచ,   తగన 

సమయంల   మంచ  చడడలు  వవరంచల. 

సవమ  హతనన   సరగ  పటటంచుకన  సవకడ 
ఎంత  మలు  కరవడ  అయనపపటక,  నజనక 
సవమదరహ  కంద  లకక.   అలంట  సవమ- 

దరహక,  ఏ  చననపట   మలు  కడ  జరగదు. 

మంచ  చడలను  సవయంగన   గరహంచగలగ 
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తమవంట  గపపవరక,  మబట  'చనన 
పరణులనుండ    తలుసుకవలసన  అగతయం 
వచచంద' అన వచరంచవలసన అవసరం లదు. 

కళుళననవడక దపం అవసరం  గన, గుడడవడక 
దపంత   పనలదు  గద!   ఒకక  సంగత 
వననవంచుకంటను, చతతగంచండ: 

అనక  పరదశలు  తరగటం,  పండతులతట 
నరంతర  సహవసం,  బహ  కవయలు,శసతలు 
చదవటం,  రజసథనలల  బహకలం  ఉండ 
సవంచటం- ఈ నలుగూ ఎలంటవడలనైన 
వవకనన  పంచుతయ.   ఈ  నలుగంటల  ఏ 
ఒకకట  లనవడ   నూతలన  కపప  మదర, 

'తన  ముకకక  మద  ఉండద  ఆకశం;  తను 

ఉండ  ఇరుకనై  సంద  పరపంచం'  అనుకన, 

కవలం  తను  బరతుకతుననందుక 
సంతషపడతూ,  లకప  తరు  తలక,  అజఞన 
అయ  నశసతడ.   ఏలనవర  పదలవదద 
చరకలంగ  సవచసుకంటూ  బరతుకతునన 
మబట  చదువరనవళుళ  కడ  వదయవవక 
సంపనునలతుననరంట  అద  తమర  సననధ 
పరభవం  కక,  మరమట?   యజమన 
మలుకర  సవకడ  'ననున  అడగలద'  అన 
అనుకకడదు-  సందరభనుసరం  ఏద 
అవసరమ  దనన  తపపక  చపపల. 

అయనపపటక- 'సవమ తపపగ తలుసతడమ' 

అన  మనసుసక  భయం  కలుగుతుననద" 

అననద. 

అద  వవ  పంగళకడ  "దమనక!  నువవ 
మక పరయ సవకడవ.  నువవ చపపన దనన 
మం తపపకండ సవకరసతం.  మమమైన నక 
కరతతవళళమ?   ఎందుక,  అల  జంక-

తుననవ?   న  మనసుసక  ఏద  తసత  అద 
చపపవచుచ" అననద. 

అపపడ  దమనకడ  చతత  నటన 
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మూసుకన  పంగళకన  మటలు  వననద. 

ఆపైన  అద  "చతతం  చతతం!"  అన,  "దవ! 

ఇంతకముందు  తమరు  యమున  నద 
తరనక వళళ, అకకడ నశచషుటడైనటుల అనపంచ 
వధంగ కంతసప బములగ  నలబడ, ఆపైన 
వనకక  తరగ  ఇంటక  చరుకననరు.   తమరు 
ఇల  ఎందుక  చశర   అరథం  కక,  న  మనసు 
కలత  చందంద.   ఈ  సంగత  తమక 
వననవంచుకనందుక  తమర  సవకడ   వచ 
ఉననడ" అననద. 

అపపడ  పంగళకడ  "దమనక!  వను. 

నువవ  మక  చల  దగగరవడవ.   ననుండ 
దచవలసన  సంగత  మక  ఏద  లదు.  సమసత 
జవలక ఆధరమైన ఈ అడవ యవతూత మ 

ఆధనంలఉననద.  ఈ  పరదశంల  మ   ఆదశం 
లకండ  ఆకైన  కదలదు-  అయత,  ఈ  రజ 
ఒక  వపరతం  జరగంద-  అద  ఏమట  వను. 

దహంతయమున  నద  తరనక  పతునన 
మక,  ఉరుము  లంట   అరుప  ఒకట 
వనబడంద.  ఆ శబదం వనబడగన నశచషుటలమై 
నలచపయము.   మనసుల  ఏమతరం 
భయమనద  లకండ  ఇంత  గటట   అరుపను 
వలయంచన ఆ జంతువద  చననద కదన నక 
అనపసుతననద.   ఈ  పరపంచంలకలల  అతగపప 
వరుడ  ఇతరుల  గపపతననన  వన 
సహంచగలడ?  బలహనుడ కడ పగవడన 
పటటంచుకకండ  వదలడ,  ఇక  బలవంతుడ 
ఎటల  వదలుతడ?   ఎంతట  వరుడైన  సర, 

బలగరవంత  శతురవను  ఉపకంచనటలైత, 

లకలు  అలంటవడన  బలహనుడన, 

పరకవడన   నందసతరు.   వదదన  చపపకండ 
మూకడత నళుళ మూసత ఎలగ?  అలంట 
నందక గురవవటం కంట చచచపవటమ మలు 
కద?  ఊరక చచచపవటం కంట పరడటమ 
మంచద-  దైవ  వశన  శతురవ  చంపనగక,  అద 
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శరయసకరం.   అందువలల,  'ఇపపడ  శతురవక 
వయతరకంగ పదము' అనద ఒకట- 

ఇక,  శతురవను  వయతరకంచటమ  ముఖయం 
అయత,  దనక  తగన  ఉపయనన  వతకల. 

బలవంతుడైన పగవడన ఉపయంత గలవల. 

కబటట  ఇపపటక  పరకకక  తలగ  పదం,  ఆ 
తరవత  దశకలలను  అనుసరంచ,  కవలసన 
ఉపయనన  వతుకకన,  శతురవను 
శకంచవచుచ- ఇద రండవద. 

ఈ  రండంటలనూ  నక  ఏద 
సరైనదనపసుతననద  చపప" అననద. 

అపపడ  దమనకడ   కంతసప 
ఆలచంచనటులండ,  చవరక   "కరణం 

తలయకండ  తందరపడకడదు.   కవలం 
శబదం వన ఎకకవ భత చందటం కడ తగదు- 

న క క-న గ ర  క థ  
ఇదవరక  ఒక  నకక  అడవల  తరుగుతూ 

ఉననద-  దనక   ఎకకడ  ఆహరం  దరకలదు. 

కడప  ఆకలత  నకనకలడతూంట  అద 
చల బలహనపడంద.  ఆ సమయంల  దనక 
ఒకచట ముకకలు ముకకలై నల మద పడ ఉనన 
రధలు  కనబడడయ.   వరగన  తండలు, 

ముకకలైన దంతలతట,  పదద పదద కండలమ 
అనపసూత,  చచచ పడ ఉనన  ఏనుగుల గుంపలు 
ఎదురయయయ.   ముందు  కళుళ   వరగ, 

డకకలు  తగ  పడ,  మడలు  వంకర  తరగగ, 
వలలకల  పడఉనన  గురరలు  ఉననయకకడ. 

గపప  పరకరమం  ఒలుకతూ,  పదవ 
కరుకకంటూ,  చూపలల  బదరంప  ధరణన 
ఇంక  వడన  తలలు  చలల  చదరుగ  పడ  ఉననై. 
కతుతలన ఇంక వదలన చతులు, గపపగ పరడ 
మరణంచన   వరుల  సమూహలత  నండ, 

భయంకరంగను,  నరజనంగను  ఉనన  ఆ 
రణభూమన  చూడగన  నకక  సంతషంగ  ఆ 
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భూమ దగగరక పబయంద. 

అంతల దనక  భయంకరమైన శబదం  ఒకట 
వనబడంద.   ఘరమైన  ఆ  శబదనన  వనగన 
నకక గుండలు బరదదలయనటలంైద.    అద బదర 
ఒకకసరగ మూరఛపయంద.  కంత సపటక 
తపపరలల,  మలలగ  కను  రపపలు  తరచ, 

నలువంకల  చూసంద.  గలక  కదల  కముల 
తకడక  "ఢముు  ఢముు'న మగుతునన  నగర 
ఒకట కనబడంద దనక. 

దనన  చూశక  నకకక   భయం  పయంద. 

మనసులన  వచరం  మయమవవగ  అద  ఆ 
నగర  దగగరక  పయ,  దన  తలు  పటకలను 
కరక  నములుతూ  "అర!  దన   వసతవం  తలక 
భయపడడను.   'ఇపపడ  గద,  దన  అసలు 

రూపం  బయట  పడడద!   దననైన  సర, 

వమరశనతుకంగ  చూసత  తపప  దన  వసతవకత 
తలసరదు'  అన  అనుకంటూ,  ఇపపడ 
శరదధగ  నలుదకకల  చూసంద.   అననవైపల 
గుటటలుగ  పడ  ఉనన   శవల  గుంపలను  చూస 
అద  "ఆహ!  ఇటలంట  ఆహరనన  చుటూట 
ఉంచుకన  కడ  నను  గమనంచలద! "  అన 
బధపడతూ,  కవలసనంత  మంసంతన 
తనక  నచచన  దరన  పయంద.   కబటట, 
'కవలం  శబదంవననంత  మతరన  నరఘంత 
పకడదు' అననను- 

తమరు  ఆజఞ ఇసత చలు- తమ ఈ సవకడ 
ఈ  కణమ  ఆ  చపపడ  వచచన  చటుక  వళళ, 
అద వలువడన కరణం  ఏంట  కనుకకన వచచ 
తమక  వననవంచుకంటడ"  అననద 
దమనకం. 

పంగళకడ  దన  ముఖంకస  తరపర 
చూస, కంచం ఆలచంచ "ఇద కడ  ఇపపటక 
సరైన  పన  అనపసుతననద.  బగ 
పరశలంచకండ   తందరపడ  ఏ  పనైన  చస 
కడ లభం  ఉండదు.  శతురవ ఎదుట నలచ 
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మటలడటపపడ,  బలబలలను 
తలుసుకన,  ఆ  సమయనక  తగనటుల,  'నను 
చపప పంపన మటలు' అననటులగ, నక తచన 
వధంగ  చపప,  శతురవను 
లంగదసుకనందుక  ఏ   మరగం  కనబడత 
దనన  అనుసరంచు.   నువవ  అననంట  నరుప 
గలవడవ.  నక  వర  చపపవలసన  పన  లదు. 

పయ ర!" అననద. 

అపపడ  దమనకడ   గబగబ  ముందు 
శబదం  వచచన  దకకను  పటుటకన   పయ, 

మైదననన  చరుకననద.   ఆ  చదును  పరదశప 
నలుదకకల  వతక,  అద  అకకడనన  అడగు 
జడలను  అనుసరంచ  పయ,  చవరక  ఆ 

ఎదుదను కనుగననద.  

ఆపైన  అద  సంజవకడ  దగగరక  పయ   "ఓ 
వృషభందురడ!  నను  ఈ  అడవక  రజైన 
సంహం-  పంగళకన   అనుచరులల  ఒకడన. 

ననున  వతుకకంటూ  వచచను.   మహరజ 
గరు  తనక  తనుగ  నక  చపపమన  బధంచ 
పంపన  మటలన  నను  ఇపపడ  నక 
వనపసతను, వను- 

"ఈ  అడవ  మతతం  న  అధనంల  ఉననద. 

ఈ అడవలన  జంతువలు  అనన న శసననక 
లబడ  వరతసుతననయ.   నువవ  కడ  న 
ఆజఞక  లబడ  ఉండ.   ఇంత  కదు.   న 
అనుచరులత  కలస  ఉంటనంట,  న 
ఆసథనంల నక తగన ఉదయగం కడ ఇసతను. 

నక  ఎల  ఇషటమైత  అల  చయయ"  అన 
మహరజ  పంగళకలవరు  ఆనతచచరు. 

ఇంతక ముందు నువవ   అనలచతంగ రంక 
వశవ  కబలు!  దనన  వనన  తరువత 
మహరజ  నువవకకడననద  కనుకక  రమున 
ఆజఞపంచరు.   నువవ  భయపడక-  ఆ 
మహనుభవడ  కరుణ  కలవడ,  ధరుం 
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తలసనవడ-  కనుకన  ఆయన 
మంచవళళందరక   ఆశరయుడయయడ. 

నువవమ సందహంచకండ న వంట ర!" అన 
చపప ఒపపంచంద.  

ఆపైన,  సంజవకం  వనకగ  రగ,  అద 
ముందుగ  సంహం  దగగరక  వళళ,  “సవమ, 

పరభువలవర  ఆనత  మరక-  నను  పయ, 

చూశను.   తమరు  వనన  ఆ  రంక  వసనవడ 
తమర  దయక  పతురడ  తపప,  తమరన 
అతకరమంచవడ  కడ.  తమర 
ధరైయసహసలను గురంచ వన, భయభరంతుడై 
ఉననడ.   వయుదవడ  గపపవైన  మహ 
వృకలను  పకలంచ  వసతడ  గన,  వంగపయ 
గడడపచలను  ఏమ  చయక  వదలపటటడ? 

నజంగ  బలం  ఉననవడ   తనను  ఎదరంచన 
వడపైన  తన  బలనన  పరయగసతడ  తపప, 
బలహనులను  పటటంచుకడ.   అటువంట 
గపప గుణలు తమరక సహజంగన అబబయ. 

అవసరం  కనుక  ఇంతమతరం  చపపను  గన, 

ఏలనవరక అసలు చపపవలసనదముననద?  ఆ 
శబదం  చసనద ఒక  పదద ఎదుద-  బుదధమంతుడ: 

తమర  కలువల  ఉండదగనవడ.   తమరు 
సముతసత  వడన  తమ  పదలవదదక  తసుకన 
వసతను" అననద. 

చరునవవత  'సర'  అననటుల  తల 
ఎగురవసంద పంగళకం.  

(మగతద మళళ.....) 
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కృష 
రచన: U.రణుక, 9 వ తరగత, పరకృత బడ, చననకతతపలల. 

సతరమ పరం  అన  ఊళళ  నవసంచవడ 
రమయయ.   అతనక  ఇదదరు  కతుళుళ,  ఒక 
కడక  ఉండవళుళ.   వళళద  చల  పద 
కటుంబం.   రమయయ  కరంటు  పన  చస 
కటుంబనన  పషసుతండవడ.   వళల 

పదదముయ అనురధ, చల తలవైనద- తండర 
చసుతనన  పనన  శరదధగ  గమనసుతండద.   ఇంట 
పనులలతలలక  సహయం  చసూత  ఇంట  వదద 
ఉండద.   అనురధ  చలల,  తముుడ  మతరం 
బడక వళళవళుళ. 
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ఒక  రజ  రతర  వరషం  కరణంగ  కరంటు 
తగలు  తగ  పడపయయ.   జనం  బయట 
తరగటనక  భయపడతుననరు.   ఊళళ 
కరంటు పన చసద  తను ఒకకడ కనుక, వటన 
సర  చసందుక  వళళడ  రమయయ-   ఆ 
సరచయటంల  కరంటు  షకక  గుర ై
ఆకసుకంగ చనపయడ. 

అపపటనుండ  అనురధ  కటుంబనక 
పట  గడవటంకడ  కషటమైంద,   అనురధ 
తముుడ, చలల ఇదదరూ చదువలు మనశరు. 

తలల  కల  పనక,  అనురధ  ఇళళల  పనక 
వళళటం  మదలుపటటరు-  అయన  ఇలుల 
సరగగ నడచద కదు. 

అనురధ  పనచస  ఇళలల  టచర  ఒకవడ 
ఉండద.  అనురధ  పనక  వళళసరక  ఒకరజన 
ఆమ  పలలలక  పఠలు  చబుతూ  ఇల 
అంటుననద-  "ఈ  పరపంచంల   ఆడవళుళ 
చయలన  పనులంటూ ఏవ  లవ.  ఈ  రజలల 
మహళలు  వమనలు  నడపతుననరు. 

వయపర  రంగంల  రణసుతననరు.   దశలను 
పరపలసుతననరు.  ఎనన  కషటలు  ఎదురైన, 

అవమనలు  ఎదురైన  వళుళ  వటన 
ఎదురకన  నలచరు;  గపపవరన  ఖయత 
పందుతుననరు" అన. 

ఆవడ  చబుతునన  పఠం  అనురధక  చల 
నచచంద.   'తను  కడ  ఎందుక 
రణంచకడదు?'  అనుకననద.  అద రజన 
అనురధ  చలల,  తముుడ 
పటలడకంటుననరు:  "ధన  ధృవం, 

ధనధృవం  కలపత  వదుయతుత  పరవహసుతంద" 

అంటుననడ  తముుడ.   "కదు  కదు! 

ధనధృవం,  ఋణధృవం  కలపత  వదుయతుత 
పరవహసుతంద"  అంటంద  చలల.   తండర  దగగర 
కరంటు  పన  నరుచకనన  అనురధ,  ఈ 
సమసయను  టచరు  దృషటక  తసుకళళంద. 

కరంటు  పనమద  ఆమకనన  ఇషటనన  అరథం 
చసుకన, ఆమక వదుయతుత గురంచన పఠలు 
వవరంగ   నరపంచటం  మదలు  పటటరు, 

టచరుగరు. 

దంత  ధరైయం  తచుచకనన  అనురధ, 

ఊళలన  ఒక  'రపర  షప'  పడతనననద. 

ముందు  వళల  అము  ఒపపకలదు;  అయత 
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టచరు మటలడ, అనురధ తలలన ఒపపంచంద. 

ఆ  దుకణంల అనురధ  టవలు,  రడయలు, 

టప  రకరడరుల,  సడ  పలయరలను   రపర  చసద. 

ఒకకసర  పరంబకలు  దుకణం  ముందు 
నలబడ,  ఆమను  ఎగతళ  చసవళుళ.   కన 
అనురధ  వళళన  అససలు    పటటంచుకలదు. 

తవరల  అనురధ  పటటన  దుకణం  చల 
పదదదైంద-  ఇపపడ  ఆ  దుకణంల  కతత 
టవలు,  టప  రకరడరులు,  రడయలు, 

కయసటుల,  డవడ  పలయరుల  అనన 

అముబడతుననయ!  

అనురధ ఇంట పరసథతులు కడ ఇపపడ 
చల  మరుగు  పడడయ:  తముుడ  ఇంటర 
పరత  చశడ;  చలలలు  10 వ  తరగతల  జలల 
ఫసుట  వచచంద.   అనురధ  తలల,  టచరుగరు 
మతరమకక,  ఊళలవళూళ  అనకమంద  ఆమ 
కృషన   అభనందంచటం  మదలు  పటటరు. 

పటుటదలక,  కృషక  మరుపరుగ  నలచ,  ఆ 
పరంతంల  అనక  మందక  ఆదరశపరయు 
రలంైద అనురధ! 

13

ఏ ం వర ు క?!    జకల ు
 అము: రమూ! ఇంక ఏమ ఆటలుర? ర, ఇంటక వచచ చదువక!

రము: ఇద కడ హం వరక అము!
అము: ఇదం హంవరుక ర?

రము: ఈ హంవరుక మ డరల మసటరు ఇచచరుల.

మ హ పర స ద ం!

 టచరు:  రమూ! గుళళల పరసదం ఇచచక బటుట ఎందుక పడతర చపప!
రము: ఒకసర పరసదం తసుకననవళుళ మళళ మళళ పరసదనక రకండ సర!



మనవతవం 
రచన:  P.మనస, P.అనత, రషవయల రూరల సూకలు, రషవయల, మదనపలల, చతూతరు జలల. 

ఒక  ఊరల  ఒక  బద  రైతు  ఉండవడ. 

కదదపట  వయవసయం  తపప  అతనక  మర 
జవనధరమూ  లదు.  అతన  కతురు, 

అంజల.   అంజల  రజ  బడక  పయ  శరదధగ 
చదువకనద.  అనన  పనులనూ  చల 

చురుకగ  చసద.   ఇంట  పనులల  తలలక 
సయం చసద.  

అంజలక  ఒక  సనహతురలుండద.   ఆమ 
పరు అకయ.  అకయ వళళ ననన చల పరునన 
పరశరమకవతత.  వళుళ  చల  ధనవంతులు. 
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అకయక అంజల అంట చల పరమ- కన వళళ 
ఇంటల వళుళ మతరం అంజలన చల చులకన 
చస  మటలడవళుళ.   అంజల  వళల  మటలన 
పటటంచుకకండ,  తనక  ఏద  ఎంతవరక 
అవసరమ  అద  అంతవరక  చసుకన 
పతుండద. 

అనుకకండ  ఒక  రజన  అంజల  వళల 
అము  అనరగయంతచనపయంద.  అటుపైన 
తండర  తరగుడక  బనసయయడ.   రజ 
రజక  ఇంటల  కటలటలు  ఎకకవయయయ. 

ఇలుల  గడవటంకడ  కషటమైన  పరసథతులు 
దపరంచయ.  బడమనస,  అంజల  ఇంట 
పనులను  బధయతగ  నరవరచటం  మదలు 
పటటంద.  చవరక  ఒకనడ  తండర  తగ  వచచ, 

అంజలన కటట, ఇంటలంచ తరమశడ! 

అకసుతుతగ  ఎవవరూ  లన  అనధ 
అయపయంద అంజల.  ఆ రతర సమయంల 
తను  ఎకకడక  వళళల?  అపపడమక  తన 
సనహతురలు  అకయ  గురుతకచచ,  వళళ 
ఇంటక  వళళంద.   అంత  రతరపట  వచచన 
మతురరలన  చూస  అకయ  ఆశచరయపడంద. 

ఆమక  అంజల  తన  ఇంట  దగగర  జరగన 
సంగతులననటన  పసగుచచనటుల 
వవరంచంద.   అంజలపైన  జలపడ  అకయ 
ఆమను  తనతపటు  ఉండమన 
ఆహవనంచంద;  కన  అకయ  వళళ 
అమునననలు  ఇదదరక  అద  నచచలదు. 

"ఇలంట  వళళన  ఇంటల  ఉంచుకంట  మన 
పరువ పతుంద" అననరు వళుళ. 

ముందు  గదల  ఉండ  వళల  మటలు  వనన 
అంజల  చల  బధ  పడంద.   ఇంక 
తలలవరకండన  లచ,  ఎవవరక  ఏమ 
చపపకండన బయలుదర పయంద.  అకయ 
నదరలచ  చూసుకన  సరక,  అంజల  అకకడ 
లదు! 

చల  సంవతసరలు  గడచయ.   అకయ 
వళల  ననన  చల  సంపద  కడ  బటటడ. 

అయత  రను  రను  వళళ  ఫయకటర  పతదైంద. 

సమసయల  వలయలల  చకకకననద.   అకయ 
వళళ  ననన  దనన  బగు  పరచ  పరయతనంల, 

ఉనన ఆసుతలననటన అముశడ.  చవరక  వళుళ 
ఉనన  ఇంటన  కడ  అముసన  అపపలు  తరన 
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పరసథత ఏరపడంద.  తనక ఇక  ఆ అపపలన తరచ 
సతమత  లదన,  వటన  మఫ  చయలన 
వడకంటూ  జలల  కలకటరు  గరక  ఒక  అరజ 
పటుటకననడయన.  

కలకటరుగరు  ఆయనన  తన  కరయలయనక 
రపపంచరు.  "మరు  చల  మందక  సహయం 
చస  ఉంటరు  గద!  వళళనవరనైన  వచచ,  మ 
బదులు  అపపలు  కటటమనరదూ?  ఇటల 
అపపలు  మఫ  చయయమంట  ఎలగ?" 

అననరు. 

అకయ  వళల  ననన  బకక  మగం  వశడ. 

ఆనటవరక  ఆయన  ఎవవరక  నజంగ 
సయం చయయలదు మర! అద సంగత ఆయన 
కలకటరు గరక చపపడ. 

కలకటరు  గరు  నవవరు.  "మక  కనసం  మ 
అముయ అకయ ఐన జమను ఉంటుంద?" 

అననరు. 

అకయ  పరు  కలకటరుగరక  ఎల  తలసంద 
అన ఆశచరయపడడడ ముసలయన. 

అపపడ  కలకటరు  గరు  చపపరు:  "చల 

గడడ  పరసథతులల  ఉనన  ఒక  చనన  పప  అంజల, 

ఒకరజ  మ  ఇంటక  వచచంద.  ధనం  మతుతల 
ఉననరు   మరు.  ఆ  పపను  వంటన 
వదలంచుకననరు.  అదృషటం కదద ఆ పప ఒక 
మంచ  మనష   కంట  పడంద.   పరభుతవంవర 
సయంత  బగ  చదువకననద.   చవరక 
'అంజల-  ఐఏఎస'  కగలగంద.  'తట 
మనుషులు  కషటలల  ఉననపపడ 
ఊరుకకడదు:  తపపక  సయం  చయయల' 

అన  అంజలక  బగ  అరథం  చయంచరు  మరు. 

అందుకన,  ఇపపడ  మ  అపపను  అంజల 
తరుసుతంద.   కలకటరుగ  కకపయన,  తట 
మనషగ   మక  ఈ  మతరం  సయం 
చయగలదు ఈ  అంజల" అన. 

ముసలయన  సగుగత  తలవంచుకననడ. 

కలకటరు  గరు  జమను  ఉండటం  చత  ఫయకటర 
తరగ  పరణం  పసుకననద.   అకయ  తండర 
ఇపపడ  మరపయడ:   అందరక  సయం 
చసూత మంచవడనపంచుకననడ. 
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భయం-1 
(ఆగసుట నల బముక కథ  – 'భయం' కవచచన సపందనలల మదటద.)

రచన: కరత, 10 వ తరగత(లలల), అరవంద సూకల, వజయవడ. 

అనగనగ  ఒక  ఊళల  రము  అన  పలలవడ 
ఉండవడ.  రము  చల  తలవైన  పలలవడ; 

మంచవడ,  ధరైయవంతుడ  కడను. 

ఆశచరయం  గలప  వషయలు,  వశషమైన 
సంగతులంట  అతనక  చల  ఇషటం  ఉండద. 

'ఇషటం'  అనకంట,  దనన  'మజ'  అంట 

నయమమ-  ఎందుకంట,  అతను  తన  ఆ 
'ఇషటం'  కసం  ఎనన  కషటలు  కన 
తచుచకననడ!

అనుకకండ  తలసంద  రముక-  తను 
పరవజనుల  ఒక  జమందరు  అన!   తమద 
జమందరు  వంశమట.  ఎంత 
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వలసవంతమైన జవతం గడపతుండవడట. 

తనక  పదహరళళ  వయసుల  తను  పముల 
రజైన  ఆదశషుడన  చంపశడట!  రముక 
ఈసంగతన  ఒక  మంతరకడ  చపపడ. 

ఆదశషుడ  ఇపపడ  తనపైన  పగ  పటటడట; 

తగన  అవకశం  కసం  వచ  చూసుతననడట. 

ఎవవరూ  కనుకకలన  వధంగ  వచచ  తనన 
చంపందుక కచుకన కరుచననడట! 

అద వననపపటనుండ  రము  చల జగరతతగ 
ఉండటం  మదలు  పటటడ.  ఎపపడ  దనన 
గురంచ దరఘంగ ఆలచంచసగడ.  అంతక 
ముందునన  ధరైయం  ఏమైంద  ఏమ-  ఇపపడ 
రము  వపరతమైన  భయందళనలక 
గురతుననడ.    కంటల  కనుక  లదు. 

పరధయనంలన ఉండ పయడ.  

ఇల  ఎనన  రజలు  గడచయ!  చవరక 
రము  మళళ  ఆ  మంతరకడ  దగగరక  వళళ 
'పరషకరం  '  ఏంటన  అడగడ.   అపపడ 
చూసత, రము కళలల భయం.  అతన శరరంల 
వణుక.  మట  తడబడతుననద. 

మంతరకడ  పరషకరం  చబుతడనన  ఆశ 
ఒకకట  అతనక  మగల  ఉననద.   ఆ 
మంతరకడమ  ఏదద  మటలడతుననడ- 

పరషకరం  మతరం  చపపటం  లదు.  అసలు  ఆ 
మంతరకడక  ఏమైన  తలసతన  కద, 

చపపందుక?  అతను  చపపన  కథలన  రము 
అమయకంగ  నముడ-  అంత  తపప, 
అతనక అసలు ఏలంట శకతలూ లవ.  రము 
దగగర  ఏమైన  డబుబలుంట  కటటదదమనద 
అతన పథకం.  

మంతరకడ  ఏమ  చపపకపయ  సరక, 

రము  భయంత  ఇంటక  పరుగులు  తశడ. 

ఇలుల  చరుకనటపపటక   అతనక   వపరతమైన 
జవరం.  భయంత అల  రము చవ అంచుల 
దక వళళడ. 
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ఎనన  రజలు   చూసన,  పము  మతరం 
రలదు.   ఇక  చచచపతడనగ-   తలవ 
మలుకననద  రముక.  తనక  తలన  గతనన 
పటుటకన,  తనక  తలన  భవషయతుతకసం 
వరతమనంల   భయపడనకకరలదన  అరథమైంద. 

దంత  కథ  సుఖంతం  అయయంద.  రముక 
భయం తరంద; ఆరగయం మళళ బగైంద. 

ఇంతక  ఇదంత  ఎపపడ 
జరగందచపపలదు కదూ? -రము కలల!! 
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త లవ! జక
 వంగళపప, తన ఇదదరు మతురలత కలస దంగతననక వళళడ.

వళళ ఖరు కదద, అద సమయనక తుపక పటుటకనన పలసు అకకడక 
వచచడ అనుమనంగ చూసూత.
దంగలు ముగుగరూ ఎకకడ దకకవలతలక, అకకడనన మూడ 
గతలలక దూర, కదలకండ కరుచననరు.

పలసు మదట గతనన పడసూత అడగడ: ఎవరుననరు ఇందుల?

మదట దంగ: మయవ! మయవ!

పలసు రండ గతనన పడసూత అడగడ: ఇందుల ఉననదవరు?

రండ దంగ: భ! భ!

పలసు మూడ గతనన పడచ అడగడ: ఆ రండటలను పలల, కకక 
ఉననై..మర ఇందుల ఎవరుననరు?

వంగళపప(తలవగ చపపడ): టమటలు! 



భయం-2 
(ఆగసుట నల బముక కథ  – 'భయం' కవచచన సపందన)

రచన: G.మహత, 10 వ తరగత (లలల), అరవంద  
హైసూకలు, వజయవడ. 

అనగనగ ఒక ఊరల సుశల అన అముయ 
ఉండద.   ఆమక  దయయలనన,  దయయల 
కథలనన  ఆసకత  ఎకకవ.   అందువలల  ఆమ 
దయయల  పసతకలు  ఎకకవగ 
చదువతుండద.   ఆ  పసతకలల  రసనటుల, 
అరథరతర  కకకలు  అరచన,  పగ  వచచన,  ఇక 

దయయలు రబతుననయన అనుకనద. 

ఒకరజన  ఆమ  నదరపతుండగ  ఒక  కకక 
గటటగ  అరచంద.   ఆ  కకకక  దబబతగల 
అరచంద,  పపం.  ఆ  అరుపలు  వన 
మలుకననద  సుశల.  అద  సమయనక  ఇంట 
పరకకన  ఉనన  చతతకపపలంచ  పగ  వసుతననద. 

సుశలక  భయం  వసంద.  పరకకన  పడకనన 
అము-నననలన  లప,  "చూడండ-  పగ,  కకక 
అరుప!  ఇపపడ  దయయం  రబతంద... 

వచచసుతంద, ఇక!" అన ఏడచంద.  అము ననన 
ఆమను  దగగరక  తసుకన   సముదయంచ, 

ఏమ రవటలదన సరద  చపప పడకబటటసరక వళల 
తల పరణం తకక వచచంద. 

అటుపైన  సుశల  నదరపయందుక 
పరయతనంచంద,  కన  నదర  పటటలదు.   మళళ 
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ఒకసర  కకక  అరచసరక.  భయం  వస  చవల 
వరక దుపపట కపపకన పడకననద. 

మరుసట  రజన  తన  ఎదురుగుండ  ఒక 
పలల  ఉననద.  అద  రకస  బలలగ  మరుతుననటుల 
అనపంచంద  సుశలక.   భయంత  కవవన 
అరచంద.   అందరూ  పరుగతుతకన  వచచరు- 

"ఏమైంద,  ఏమైంద!?"  అంటూ.   పలల 
రకసబలలగ   మరటం  గురంచ   చపపసరక, 

అందరూ ఆమను పచచదనన చూసనటుట చూస 
వళళపయరు.  

కసపటక,  వళళముక  తడ  అవసరమై, 

సుశలను  తముననద.   సుశల  లచ 
వణుకకంటూన వళళంద- కన చూసత, తళుళ 
ఉండలసన  చట   నండ  పములుననై!! 
"పములు!  పములు!!"  అన  అరవటం 
మదలు  పటటంద  కళుళ  మూసుకన.   సుశల 
వళలము  పరుగున  వచచంద:  చతల  ఒక  కరర 

పటుటకన.  కన,  నజంగ  చూససరక,  అకకడ 
ఉననవనన తళళ! ఒకక పము కడ లదు! 

సుశల వళల అముక అంత అరథం అయయంద. 

సుశలక  ధరైయం  చపపంద.   తను  చూసనవనన 
నజంకదన,  అంత  తన  భరమన  అన  వవరంగ 
చపపంద.   డకటరు  గర  దగగరక  తసుకళళంద. 

ఆవడకడ  చల  సప  మటలడ,  సుశల 
భయం పగటటంద.  దనంతటక కరణం తను 
చదువతునన  దయయల  పసతకల  అన 
తలుసుకననద  సుశల.   ఆ  కటుట  కథలన 
నముకడదన  అరథమైంద.   వటన  గురంచ 
ఎకకవగ  ఆలచసత  లనపన  అనరథలు 
వసతయన తలసందపపడ. 

అటుపైన  సుశలకక  భయం  వయయలదు. 

దయయల  కథలన  చదవన,  "ఎంత  చతతగ 
రశరు!  అనన  అబదధల!"  అనుకన  నవవద 
సరదగ. 
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భయం-3 
(ఆగసుట నల బముక కథ  – 'భయం' కవచచన సపందన)

రచన:  N.యమన కమర, 8 వతరగత -రజ, 

అరవంద హసైూకలు, వజయవడ. 

ఈ  బమును  చూసుతంట  చల  భయం 
వసుతననద.  దనలనక పదద పదద రకస బలులలు, 

వట  నడలు  కనపసుతననయ.   అము!  ఇంత 
భయంకరమైన  జంతువలన  ఎననడ 
చూడలదు.   ఒకకకకసర  ఈ  బమును 
చూసుతంట  'అవనన  నజంగన  నదగగరక 
వసుతననయమ'  అనపంచ  భయం  వసుతంద. 

ఒకకకకసర  'నను  ఇంత  పదద  జంతువలన  న 
కళళర  ఎపపడ  చూడలదు  గద,  వటన 
ఒకసరనై చూసత బగుండ గద' అనపసుతంద. 

కన  'చూసత  ఏమైపతన'  అన  ఒక  పరకక 
భయం! 

అయత,  ఈ  బమును  చూశక,  నను  మ 
చలలక,  తముుడక  ఒక  దయయం  కథ  చపపను. 

'అల చబత వళళక న జలక రరు,  చూదదం' 

అన.   నను  అనుకననటులగన  వళుళ 
భయపడడరు.   న  జలక  రవటం 
మనుకననరు.  వళల  భయం  చూస  నక 
చల నవవ వచచంద.  

'భయనక  నజంగ  అరథం  ఉండదు'  అన 
నక అరథమైంద. "భయం అన మటను ఎవరు 
కనపటటరు,  అసలు  భయం  అంట  ఏమట?" 

అన చల మందన అడగటం మదలు పటటను. 

కన  ఎవరన  అడగన  సరగగ  సమధనం 
చపపలకపయరు.  నన  సంతగ  కషటపడ, 

చల  పసతకలు  చదవ,  ఎలగ  ఒకల 
తలుసుకనన.  

అసలు  భయం  అంట  ఏంట  తలుస? 

భయం అనద ఒక అలజడ. మనసుల  రగ   ఒక 
చచుచ.   మనసుల  టపకయ  పలనటుల  పల, 
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దనన  అలల  కలలలం  చసుతంద.   భయం  అనద 
మన  మనసుల  రగ  ఒక  కలకలం  అననమట. 

మనసుల ఆ  కలకలం  రగనపపడ,  శరరంల 
కడ  దనక  అనుగుణంగ  చల  మరుపలు 
వసతయ.   మన  ముఖంలన  హవభవలు 
మరపతయ.   కనుపపలు  పదదవతయ. 

నరు  తరుచుకంటుంద.   గల  పలుచకన 
వగం మరుతుంద. శరరంల హరునల వయవసథల 
పను  మరుపలు  సంభవసతయ.  ఇవనన 
తలుసుకన  సరక,  'భయనక  ఇంత  చరతర 
ఉంద'  అన  ఆశచరయం  వసంద.  అపపటనుండ 
నను దనక భయపడటం మనశను.  

అంతకదు,  నను  సంతగ  'భయం'  అన 
పదనన వడటమ మనస, ఇతరులన భయపటట 
చూడటం  మదలుపటటను!  మ  ఇంటక  ఏ 
పలలవడ  వచచన  ఈ  బమును  చూపంచ, 

ఏదద చపపస, భయ పటటసుతననను.  

దంత  వళుళ  మ  యంటక  రవటం 
మనశరనుకండ,  వళుళ  పరక 
వళళననమట.  వళల ధైరయనక ఇద ఒక పరక ! 

అందుకన,  ఇపపడ   చపపసుతననను-  మ 
ఇంటక  వచచవళుళ  కండంత  ధరైయంత  రండ 
మర- సరన? 
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గ ల క ం డ! పచచ  క వ త
వళళను నను గలకండ
అకకడ ఉననద ఒక కండ
కండ పరకకన ఉననడ గూండ
తంటుననడ బండ
చూపడ వడ కండ
భయపడ ఎకకను న హర హండ!



భయం-4 
(ఆగసుట నల బముక కథ  – 'భయం' కవచచన సపందన)

రచన: R.జయరం రడడ (సవమ), టైలరు, చననకతతపలల. 

కండపరంల  రము-సము  అన 
మతురలు,  సయంతరం  పశువలన  ఇంటక 
తలుకచచన  తరవత,  పటనంల  సనమ 
చూసందుక  వళళరు.  వళుళ  వనకక  తరగ 
వచచసరక  బగ  ఆలసయమైంద.  బసుస  వళలన 
రడడల  వదల  వళళపయంద.  ఊరు  ఇంకక 
రండ  కలమటరల  దూరంల  ఉంద.  ఇదదరూ 
నడచ  వళుతననరు.  ఆరజ  అమవసయ,  కటక 

చకటగ ఉంద.  అయన తలసన దర, కనుక 
కబురుల  చపపకంటూ   పతుననరు 
మతురలదదరూ. 

అంతల  పకకన  ఉనన  పదలలంచ  చననగ 
గజజల  శబదం  అయయంద-  ఘలుల  ఘలుల  మన. 

రము  అగగపలల  వలగంచ,  ఆ  వలుతురుల 
చూశడ-  అకకడ  ఏమ  కనబడలదు. 

అంతలన  దగగరల  వర  చటనుండ  శబదం 
వనవచచంద.   అగగపలలలనన  అయపయంత 
వరక  వతకరు  ఇదదరూ-  ఒక  చట  వతకత 
మరక  చటునుండ  శబదం  వనపసుతననద!  ఇక 
ఇదదరక  చపపలనంత  భయం  వసంద.  ఒకర 
చతులకరు  పటుటకన,  ఊపర  బగబటట  పరుగు 
పరుగున  ఊరు  చరుకననరు.   తము 
దయయల  బరనుండ  'ఆ  దవడ  దయవలల 
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తపపంచుకననం' అనుకననరదదరూ. 

ఇలుల చరుకననడ కన, రము మనసంత 
గజజల మదన ఉంద. పడకననక కంతసపటక 
మళళ  వనబడంద  గజజల  శబదం.  కవవన  అరచ 
కరుచననడ.  ఇంటల  వళుళ  పరుగతుతకన 
వచచరు-  కపల  కకక  కలక  ఉనన  గజజలన 
చూపంచ, పడకబటటరు. 

సము  కడ  రతర  లచ  కరుచననడ. 

అతనక  వనబడంద  గజజల  శబదం.  ఇంటల  వళుళ 
పపయ  కలక  ఉనన  గజజలన  చూపంచరు. 

ఊరుకముననరు. 

తలలవరక  కడ  రము-సములు 
తరుకలదు.  దయయల  భయంత  మంచం 
పటటరు.  రను  రను  కృశంచ  పయరు. 

ఊళళ  వళలందరూ  వచచ  చూస  వళుతననరు. 

వళలందరక  కడ,  రతరపట  ఆ  దరల 
దయయల  గజజల  శబదం  వనబడటం  మదలు 
పటటంద.   అందరూ  ఆ  దరన  వదల,  వర 
దరులల  తరుగుతుననరపపడ.   మలలగ  ఆ 
దరులలనూ  గజజల  శబదలు  మదలయయయ. 

ఊళల వళుళ ఇక రతరపట బయటక రవటమ 

మనుకననరు. 

చవరక  ఒకరజన  అందరూ  కలస 
డబుబలచచ,  ఒక  భూతవైదుయడన 
పలపంచుకననరు.   ఊరక  పటటన  బడదను 
పగటటమన.   1008  నముకయలు,  108 

పపరకయలు,    11 నలలకళుళ,  1  నలలమక 
సమరపంచుకననరు.   అమవసయరజ 
రతరపట  ఆయన  పజ 
మదలుపటుటకననడ.   అనన  రడల  తరగ 
పజలు  చశడ;  ఏవవ  అరచడ.   చవరక 
"ఇక  దయయం  పరపయంద-  మల 
ధరైయవంతులు  ముగుగరు  నతబటు  ఇకకడ 
పడకండ" అననడ.  

కంచం  సపైందలద,  గజజల  శబదం  మళళ 
మదలయయంద!  ఈసర  మరంత  దగగరగ 
వనబడతుననద!  ముగుగరు  ధరైయవంతులూ 
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కలబరురన పరుగతతరు.  మంతరకడక భయం 
వసంద.   పరపతూ  రయక  తటుటకన  కరంద 
పడపయడ.   దబబక  జవరం  వచచసంద. 

మంతరకడ  మంచం ఎకకడ. 

ఊళళవళలక  ఇక  దకక  తచలదు. 

అందరూ  కలస  దండర  వయంచరు-  గజజల 
దయయనన  పరదరలన  వళలక  50 వల 
రూపయల బహమనం పరకటంచరు. 

ఊళళ  కంసల  ఒకడ  ముందుకచచడ 
చవరక- "నక పదవలసత చలు- గజజల శబదం ఇక 
వనబడదు"  అననడ.   ఎవవరూ  నములదు 
అతనన.  చవరక,  ఎవవరూ  50 వలక  కడ 
ఆశపడకపయసరక, దగవచచరు.  కంసలన 
పరయతనంచమననరు.   ముందసుతగన 
పదవలూ ఇచచశరు. 

ఆ  తరవత  మూడ  రజలక  నజంగన 
గజజల దయయం మయమైపయంద.  ఊరంత 
పరశంతత అలముకననద! 

ఇక ఊళళ వళళక ఆపకలనంత ఉతకంఠ- 

'కంసల  దయయనన  ఎల  పరదరలడ?'  అన. 

అందరూ  పందలమద  పందలు 

వసుకననరు.   కంసల  మతరంపదవ 
వపపలదు.   చవరక  అందరూ  కలస  "నువవ 
రహసయం చపపవంట  మగలన ఉముడ సముు- 
నలభైవలూ  నక  ఇచచసతం"  అన  ఆశచూపరు. 

కంసల కరగడ- "ముంద ఇవవల ఆ సముు 
కడ"  అననడ. "రహసయం  చపపసన  తరవత 
'ఓస  ఇంతన'  అనకడదు"  అననడ. 

"ననున  ఏమ  చయయకడదు"  అననడ. 

అననటక ఒపపకననరు ఊళలవళుళ. 
కంసల  ఇంటక  వళళ  ఒక  పదద  పటటను 

తసుకచచడ.  గటట  ఇనుపతగలత,  బలంగ 
ఉంద  పటట.   దనల  ఒక  యభకై  పైగ 
ఎలుకలుననై.  పరతదన  కడపక  పడవట, 

సననట తగ- పరత తగక ఒక చనన గజజ కటట ఉననై. 
"ఇదగ-  ఇద,  గజజల  దయయం"  అననడ 
కంసల. 

ఊళళ  వళుళ బకకమఖం వశరు. "ఇంక 
అరథం  కలద?"  అననడ  కంసల. "మ  ఇలుల 
ఊర  చవరల  ఉంద-  ఇంటనండ  ఎలుకలు 
చరుకననయ.  పలలన  పటుటకనన  పన 
జరగలదు-  అద  పలు  పరుగులన  తననంతగ, 
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ఎలుకలన పటటటలదు.  అందుకన నన ఉపయం 
చశను-  బను  పటట,  చకకన  ఎలుకక 
చకకనటుల  ఓ  సననట  తంత,  ఒక  చనన  గజజ 
కటటటం  మదలటటను.  పరతరజ  రతరపట 
ఎలుకలన  ఆహరంకసం  వదులతను- 

తలలవరగన వటక కటటన తగలన లగ, అననటన 
బనుల  పటటసతను  మళళ.  అల  బంద  అయన 
ఎలుకల పణయమ అన,  మగలన ఎలుకలవ న 
యంటలక  రలదు!  మరమ  వటన  చూడకన 
దయయం  అనుకననరు.   ననం  చయయను? 

అయన  ఇపపడ,  మరంత  కలస యభైవలు 
ఇచచరు  కబటట,  నన  ఎలుకలన  పకకన  పటట, 
ఒక   మంచ-గటట-ఇలుల   కటుటకంటను- 

ఎలుకలు  రన  ఇలుల!  ఎలుకలబను  అవసరమ 
ఉండదక!" అననడ కంసల తపగ. 

ఊళళవళలక  కంసలన  కటటలనపంచంద. 

అయన  ముందుగన  మట  ఇచచరు  గనక, 

ఏమ  అనలక  ఊరుకననరు. 'భయపడడవళుళ 
నషటపతరు' అన నజంగ అరథమైంద వళలక! 
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టల గట ు! జకల ు
టచరు: పరపంచంల పదద గటు ఏదర?

రము:  కలగటు సర!

పళ ళ  రజ  గుర త ం ప!

 భరయ(పవవ బహమనంగ ఇసూత): ఏమండ! మక పళళరజ 
శుభకంకలండ!

భరత(పపరు చదువకంటూ): కృతజఞతలు. మ పళళరజపపడ చపపండ, 

ననూ మక బహమనం ఇసతను.



నలుగురు మతురల కథ 
సకరణ, పన: కథనం: V.వషుణ (10 వ తరగత),S.చందర కళ, S.ఆంజనయులు, పరకృతబడ, చననకతతపలల. 

అనగ  అనగ  ఒక  ఊళల  ఒక  మరపకయ,  ఐసకరమ,  ఉలలగడడ, 
టమట  చల  సనహంగ ఉండవ. 

ఒకసర అవనన కలస షకరుక వళదమన బయలుదరయ. 

అవనన పతూ ఉంట ఒక పదద సముదరం అడడ వచచంద. 

28



క త త ప ల ల   అ క ట బ ర ు   2010

నలుగూ  ఆ  సముదరంలక  దూక,  ఈద,  అవతల  ఒడడక 
చరుకననయ. 

చూసత  ఏముంద?  ఐసకరమ  లదు!  అద  సముదరంల 
కలసపయంద!! 

"అయయ!  మన  మంచ  సనహతుడ  ఐసకరమ  చనపయడ"  అన 
మగలన మూడ చల బధ పడడయ. 

బధ పడతూన అవ మూడ మరకటుట దగగరక పయయ.  
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అకకడ ఒకడ నలబడ  మరపకయలత బజజలు వసుతననడ.  

అకసుతుతగ  అతను  చయతత,  మన  మరపకయను  తసుకన, 

పండల ముంచ, నూనల వసశడ! 

"అయయ!  మన  మంచ  సనహతుడ  మరపకయ  చనపయడ!" 

అన మగలన రండ బధ పడడయ. 
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"ఇంకం చదదం?" అనుకన,  అవ  రండ  సనమ చూసందుకన 
వళలయ.   టమట  ఒక  సటలను,  ఉలల  గడడ  ఒక  సటలను 
కరుచననయ. 

అంతల  లవపటయన  ఒకయన 
వచచ టమట మద కరుచననడ! 

"అయయ!  నకనన  ఒకకగనకక 
సనహతుడ  టమట  కడ 
చచచపయడ!"  అన   చల  ఏడచంద 
ఉలలగడడ.  
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"వళుళ  చనపత  ననుననను  గద,  ఏడచందుక?  మర  నను 
చనపత ఎవరు ఏడసతరు?" అన దనక ఇంక ఏడప వచచంద. 

అద అటల ఆపకండ ఏడసుతంట దవడక దనమద జల వసంద. 

"నువవమ  బధ  పడక!  ననున  కస  చంపవళళ  ఏడసతరుల, 

నకమ లటుండదు" అననడ దవడ, దనన ఓదరుసూత. 
అపపటనుండ   ఉలలగడడను  ఎవరు  కసుతనన,  ఆ  సమయంల 

తపపకండ  ఏడసుతననరు. 
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పముల గంధ 
మూలం: బహరూప గంధ, అను బందయపధయయ, NCERT. 

సంకపతనువదం: నరయణ, కతతపలల బృందం. 

పలలవడగ  ఉననపపడ  గంధక 
పములంట  చల  భయం  ఉండద.   చకటలక 
ఒంటరగ  పవలంట  కడ  భయం  వసద. 

వడ ఊహలల దంగలు, భూతలు, పములు-

ఇవనన  తనమదక  దూకందుక  సదధంగ 
ఉననయనపంచద. 

35 ఏళల వయసు వచచసరక గంధ ఆశరమలు 
సథపంచటం మదలు పటటడ.  ఆశరమం అంట 
కవలం  ఒక  గుడస  కదు-  పదద  సథలం,  బవ, 

వయవసయనక  తగనంత  భూమ,  పండలతట- 

ఇవ  కక,  చలమంద  నవసంచందుక  వరు 
వరు  గుడసలు-  ఉండవ  ఆశరమలల.   అవనన 
నగరల దుముునుండ, రద నుండ దూరంగ, 

పరశంతమైన  వతవరణంల  ఉండవ.   గంధ 
దగగర  పదదగ  డబుబ  ఉండద  కదు-  అందుకన 
కడ  ఆయన  ఎవవరక  ఇషటం  కన  బడ 

భూములన  ఎంచుకనవడ.   ఆయన 
సథపంచన  అనన  ఆశరమలూ-ఫనకస  ఆశరమం, 

టలసటయ  ఆశరమం,  సబరుత  ఆశరమం,  వరథ 
ఆశరమం,  సవగరం-  ఇవనన  పములత  నండ 
ఉండవ!   ఆశరమలల  గుడసల  నరుణం 
జరగంతవరక  అందరూ గుడరలు  వసుకన 
ఉండవళుళ-  పలల  పపలు  ఉంటరు  గనక,  ఈ 
పముల బడదత చల భయం వసద. 

ఒక  రజన  పైకపపక  వళళడతూ  వషప 
పము  దరకద.   ఒక  రజన  సైకళళ  దగగర 
చుటటలు   చుటుటకనన  పములు  కనబడవ. 

ఒకకసర  అవ  పడక  గదులలక  కడ 
చరబడవ!  

గంధ  అహంసను  నమువడ.   తనక, 

భరయక,  కడకక  రగలత  పరణం  మదక 
వచచన  సర,  ఆయన  మంసం  వడలదు. 
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మంసం  నుండ,  చపలనుండ  తసన 
మందులనకడ  వడనననడ.   ఆవలన, 
బరరలన  పడంచ  పడంచ  సకరంచ  పలు  తనక 
వదదన, వట పలు కడ వడటం మనశడ. 

అలంటవడ  ఇక  పములన  ఎల 
చంపతడ? 

వషప  పములన  కడ  చంపటనక  వలు 
లదన  సధరణ  నయమం  ఉండద.  తరళళత 
ఒక  సధననన  తయరు  చశడ  గంధ- 

దనత దూరం నుండ పములన పటుటకవచుచ- 

ఆపైన  వటన  దూరంగ  ఎకకడైన  వదలస 
రవచుచ.   అయత  మర,  పములు  అటల 
పటుటకడనక అనువగ లన  చటలల కనబడత 
ఎలగ?  పన,  వలుగన  ఉనన,  ఆ  పన 
చసందుక  చతులు  రకపత,  భయం  వసత 
ఎలగ?   చవరక  గంధ  ఓటమన 
అంగకరంచడ-  "హంసను  పరతగ 
వడనడటం  దదప  అసధయం.   మనం 
కరగయలు కసటపపడ చటలక కడ బధ 
కలుగుతుంద.   ఎవరైన  పలలవడ 
పముకటుత  చనపత  నను  తటుటకలను. 

దనకంట  పములన  చంప  పలలలన  కపడటమ 
నయం.  ఇపపటక నక పములంట భయమ- 

ఇక  నను  ఇతరులక  ఎల  చపపను? 

భయపడదదన?" అననడ.  "ఇతర మరగలనన 
వఫలమైత,  అపపడ  పమును  చంపవచుచ" 

అన అనుమతనచచడ చవరక. 

పములన  గురంచ  నరుచకవలన  గంధక 
మహ ఉబలటంగ ఉండద.  'కలన బచ' అన 
జంతు  శసజఞడ  సయంత  వషప  పములన 
ఎల గురతంచల నరుచకననడ గంధ. ఇంక 
బగ,  'పరకటకలగ'  నరుచకనందుక,  కలన 
బచ  ఒక  నగు  పమును  పటుటకన,  దనన  ఒక 
బనుల  పటటడ.   దనక  తన  సవయంగ 
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రజ  ఆహరం  పటటవడ.   ఆశరమంల  ఉండ 
పలలలు  అందరూ  దనన  చూసందుక 
ఎగబడవళుళ.   ఎవవరూ  దనన  పడంచవళుళ 
కదు.   అయన  గంధక  అద  నచచలదు. 

"దన  అలవటుల,  పదధతులు  తలుసుకవలన 
మనం దనన బంధంచం.  అయత మనం దన 
పటల చూపసుతనన సనహభవం దనక అరథం అయ 
ఉండదు.  దనత  ఆడకనంత  ధరైయం  నక 
లదు;  నక  లదు.   న  సనహభవం  వనుకన 
దకకన  ఉననద  భయం.   ఆ  నగుపమును 
మచచక  చూసుకందమనుకవటంల 
దనపటల  పరమ  ఏమ  లదు"  అననడ  గంధ, 

కలన  బచ  త.   ఆ  సంగత  నగుపముక 
తలసనటులంద-  అద  ఒక  రజ  బనులంచ 
తపపంచుకన ఎట పయంద. 

ఆశరమంల  ఉండ  జరున  దశసుతడకడ 
పములన  బగ పటుటకనవడ.  పములంట 
అతనక  అసలు  భయమ  ఉండద  కదు.  చనన-
పదద  పములన  పటుటకన,  వటన  అతను  తన 
అరచతులమద  వసుకన   ఆడంచవడ. 

అంతట  ధరైయంతచుచకవలన  గంధ  మహ 

పరయతనం  చసవడ.  తను  ముటుటకగన,  ఆ 
సపరశతట  పము  "ఓహ!  ఇతను  నననమ 
చయయడ"  అన  అనుకవలన  ఆయనక 
గపపకరకగ  ఉండద.   రమనమం 
జపంచుకంటూ  వషప  పము  నటల  చయయ 
పటటంత ధైరయం తచుచకవలన ఉండద గంధక. 

కన  తన  చవర  రజల  వరక  కడ   ఆయన 
సంతగ    పములన,  తళళన  పటుటకలక-

పయడ- అయత ఆ వషయమై ఆయన సగుగ 
పడవడ చల సరుల. 

ఒకసర  నయకలు  కందరు  ఆయనత 
ఏవ  ముఖయ  వషయలు  చరచంచందుక  వళళ, 
అందరూ  ఒకకసరగ  ఉలకక  పడడరు. 

కరణం-  లపల,  గదల  గంధ  కరచన  ఒక 
పముల  వడత  మటలడతుననడ.  గంధ 
మడను చుటుటకన ఉననద, ఒక పము!  గంధ 
వళళ  రకను  గమనంచన  లదు-  పములవడ 
మదన  మనసంత  పటటడ  మర!   అపపటక 
గంధక  డబభై  ఏళుళ.  ఆ  వయసుసల  ఆయన 
పములవడక  శషయరకం  చసతనన  ముచచట 
పడతుననడ.   'పములు  పటటటమూ, 
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పము  కటుక  వైదయం  చయయటమూ' 

నరుచకంటడట!  పరయగం  చసందుక, 

'ఎవరైన  ఒక  మనష  పము  చత  కటు 
వయంచుకవలం'టుననడ  పములవడ. 

"ఎవర  ఎందుక?  నను  సదధం"  అన 
తయరతుననడ గంధ!! 

నయకలంత  కలస  ఎంత  నచచజపపక, 

చవరక  గంధ  ఆ  ఆలచనను  వరమంచడ. 

అల  డబభై  ఏళల  గంధతత  పముల  వడక 
శషుయడయయ  బంగరు  అవకశనన 
కలపయడ, పపం!
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పరశుభర గంధ 
మూలం: బహరూప గంధ, అను బందయపధయయ, NCERT. 

సంకపతనువదం:  నరయణ, కతతపలల బృందం.

మహనదస  గంధ  వళల  ననన  రజ కట 
సంసథననక పరధనమంతర.  వళల ఇంటల "ఉక" 

అన అతను పక పన చసవడ.  

ఆ  రజలల  ఇపపడననటుల  "సపటక  లటరనుల" 
ఉండవ  కవ.   డబుబలుననవళల  ఇళలల 
మరుగుదడల  ఉండవ;  కన  అవ  చల  వరగ 
ఉండవ.   టయలట  గదల  చనన  పట  పటట 
గడ ఒకట కటట ఉండద- గడవరగ.  గడక, 

ఈ  పటట  గడక  మధయ  మటట  వస  ఉంచవళుళ. 
దడడక  పయవళుళ   పటటగడ  మద  ఎకక 
కరుచంట  దడడ  అంత  వనకనునన  మటట  మద 
పడద.   వళుళ  పన  ముగంచుకననక,  ఆ 
దడడమద  కంచం  సుననం,  మటట 
చలలపయవళుళ.   పరతరజ  పక  పనవళుళ 
వచచ,  ఆ  దడడనంత  తమ  పరలత  తము 
తచుచకనన  బుటటలలకతుతకన,  తలమద 

పటుటకన తసుకళళ దూరంగ పరసవళుళ. 
ఈ  పకవళుళ  అంటరన  వళుళ-  ఇళలలక 

రకడదట, వళుళ!  అందుకన, వళుళ వచచ 
పయందుక  వలుగ,  ఇళళక  వనకవైపన  ఒక 
తలుప  ఉండద.   అల  పకవళుళ  నరుగ 
టయలటలక వళళ,  దడడ నండన తటటలు నతతన 
పటుటకన పయవళుళ. 

గంధ  ఎపపడైన  ఉకను  ముటుటకంట 
'మైల'  పడడటుల  లకక.   అపపడ  వళళము 
పతలబయ  వడన  సననం  చయయమనద-  ఆ 
మైల పయందుక.  మమూలుగనైత గంధ 
తలలదండరల  మటలు  చకకగ  వనవడ; 

చల వధయుడగ కడ ఉండవడ.  కన 
ఈ  మైలపడటం,  సననం  చయయటం  మతరం 
వడక అససలు ఇషటం అయయవ కవ. 

పననండళల  వయసుసల  వడ  తలలత 

37



వదంచవడ-  "ఉక  మన  పన 
చసపడతుననడ  కద?  మన  దడడన  ఎతత 
పడసుతననడ.  మనక  అంత  సయం  చసుతనన 
మనషన  ముటుటకంట  అంత  నషటం 
ఎందుకతుంద?  ముటుటకంట  మైల  పడంత 
పపప  పన,  అద?   నను  నువవ  చపపనటల 
సననం  చసతను-  కన  రమయణం  గురుత 
చసతనకసర- పడవ నడప గుహడన రముడ 
కగలంచుకననడ గద? అపపడ తను మైల 
పడతనన  ఆలచంచలదు  కద! 

రమయణం తపపగ ఎందుక చబుతుంద?" 

అన.   పతలబయ  దనక  జవబు 
చపపలకపయద. 

గంధ  పదదయయక,  దకణఫ రకల  బరసటరు 
పనచసూత, పకపన చయయటం నరుచకననడ. 

గంధ  సనహతులు  అతనన  ఆ  రజలల  పరమగ 
"అత గపప పకవడ" అన పలుచుకనవళుళ. 
అకకడ మూడ సంవతసరలుండ, శలవ మద 
ఒకసర భరతదశనక వచచడ గంధ. 

సరగగ  అద  సమయనక  బంబయల 
పలగువయధ  పరబలంద.  ఊళళక  ఊళుళ  ఖళ 

అయపసగయ.  వయధ  రజకటక   కడ 
పరక  అవకశం  ఉననద.   శలవమద  వచచన 
గంధ  రజకటల  ఇలలలూల  తరగ  చూడటం 
మదలు  పటటడ.  పరత  ఇంటలనూ  దడడ 
గుంటలుండవ-  మురగపయ,  కంప 
కడతూ,  చకట  కపలలగ.   కందరు 
ధనక  అగర  వరణల  వళుళ  అయత,  వధ 
కలవలలన దడడక  పయవళుళ.  పరధనమంతర 
కడక,  వదశంల  లయరుగ 
పనచసుతననవడ-  వచచ  ఇంటంట  తరగ 
దడడన  పరకంచటం,  ఆరజలల  వంతగన 
ఉండద.   "దడడ,  మూతరం  రండటన  వరు 
వరుగ  ఉంచందుక  పరయతనంచల. 

వటకసం  మటటవసన  బకకటుల  రండంటన 
వరువరుగ  వడల"  అన  ఇలలలూల  తరగ 
చపపడ గంధ. 

దకణఫ రకనుండ  భరతదశనక  రండసర 
వచచనపపడ, గంధ  'భరత జతయ కంగరస' 

జతయ  సమవశలకసం  కలకతత  వళళడ. 

'వదశలల  మగుగతునన  భరతయుల  కషటల' 

గురంచ  ఆయన  అకకడ  మటలడలస  ఉననద. 

38



క త త ప ల ల   అ క ట బ ర ు   2010

అయత అతను అకకడక వళళసరక ఇతర నతలు 
మటలడతుననరు,  వదక  మద.    తన 
ఉపనయసనక ఇంక చల సమయం ఉననద.  

ఊరక  అటూ  ఇటూ  తరుగుతునన  గంధక 
అకకడ  పరసరలు  'చల  ఘరం' 

అనపంచయ.   ఎకకడ  పడత  అకకడ  దడడ, 
బురద,  మురక-  పడ  ఉననయ.   సభలల 
పలగంటునన  పరతనధులు  కందరైత,  ఏకంగ 
తమక  కటయంచన  గదుల  ముంద  దడడక 

పయ ఉననరు! 

అకకడ  'సవచఛంద  సవకలు'  అన  బయడజలు 
పటుటకన  తరగవళలను  'పరశుభరత 
సంగతమట?'  అన  అడగడ  గంధ.   "అద 
పకవళల పన- మదకదు" అననరు వళుళ!! 

గంధ ఊరక ఉండలకపయడ.  ఎవరన 
అడగ,  తన  సవయంగ  చపరు  పటుటకననడ. 

అకకడ దడడలననటన శుభరం చస, తటటలక ఎతత, 
దూరంగ  పయయటం  మదలు  పటటడ.   ఆ 
సమయనక  అతను  వదశయుల  మదర, 

సూటూ,  బూటూ,  హయటూపటుటకన 
ఉననడ.   అకకడనన  సవచఛందసవకలంత 
ఒక  పరకకక  చర,  ఆశచరయపతూ  చూశరు 
తపపసత,  ఒకకరు  కడ  "మమూ  చసతం"  అన 
ముందుక రలదు. 

చల సంవతసరల తరవత, గంధన 'భరత 
జతయదయమనక  కంతరఖ'  గ  అందరూ 
గురతంచన తరవత, పరత కంగరస సభలనూ పక 
పన కసం "భంగ సకవడలు"-"పక బృందలు" 

ఏరపడడయ.   కంతకలం  పటు  ఆ  భంగ 
సకవడ లలకవలం బరహుణుల ఉండవళుళ!  
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సపటక  లటరనలు  వచచన,  ఇంక  కనన  చటల 
పక  పన  రవజగ  కనసగుతూన  వచచంద, 

చలకలం  వరక.  చవరక  సవతంతర  భరత 

పరభుతవం  చటటం  చస,  పక  పనన  నషధంచంద. 

ఇపపడక  ఎవవరూ  దడడన  నతతకకకంచు-

కవలసన అవసరం లదు. 
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బడ ఎలగుంద చూసందుక పరకకలవరు  వచచరు.  పలలలన పరశనలు అడగుతుననరు.
పరక: బబూ  నమలన ఇంగలషుల ఏమంటరచపప!
పలలలవవరూ మటలడలదు. 

టచరుగరక ఉతకంఠ పరగపతుననద.  ఎవవరూ చపపక పత పరువ చటు. ఎల? 

అపపటకపపడ ఓ ఆలచన తటటంద. ఓ పలలవడ దగగరక వళళ, పరకకడ చూడకండ  జటుట 
పటుటకన గటటగ పకడ.

పలలవడ అరచడ: పకక సర! పకక (పకవక) సర!! అన .
పరక: (అటువైప తరగ ) కరకట! అననరు.
టచరుగరు గటటగ గల పలుచకననరు.

గ డ యరం తప ప!
టచరు: రమూ! పద, పదకండ, పననండ- తరవత ఎంతసుతంద?

రము: ఒకట వసుతంద టచర!

టచరు: తపప. పననండ తరవత వచచద పదమూడ గదర?

రము: లదు టచర! మ ఇంటలగడయరంల పననండ తరువత వచచద ఒకట!

( సకరణ: శర పలలయయ, ఉపధయయులు, గడడం నగపలల, అనంతపరం జలల)
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వంట పన గంధ 
మూలం: బహరూప గంధ, అను బందయపధయయ, NCERT. 

సంకపతనువదం: నరయణ, కతతపలల బృందం. 

 బరసటరు  చదువకసం  ఇంగలండ 
వళళసరక  గంధక  18 ఏళుళ.  ఆయన  పరతగ 
శకహర-  మంసం  అససలు  తనవడ  కదు. 

అయత  ఆ  రజలల  ఇంగలండల 
శకహరులంటూ  చల  తకకవమంద 
మతరమ  ఉండవళుళ.   వళుళ  తమకసం 
పరతయకంగ  కనన  హటళుళ  పటుటకననరు.  ఆ 
హటళలవళుళ  గంధక  బరడడ,  వనన,  జం, 

ఉడకబటటన  కరముకకలు  ఇచచవళుళ.  ఆ 
కరముకకలపైన  తరగమత  కడ  ఉండద 
కదు.  తలల చతవంటక అలవటు పడడ గంధక 
ఆ చపపడ తండ అససలు రుచంచద కదు. 

ఇటల శకహర హటళలల కనన  నలలపటు 
తనన  తరువత,  'ఖరుచ  తగగంచుకవల' 

అనపంచంద  గంధక.   గద  అదదక  తసుకన, 

స ట  మద సంతగ వండకన తనటం  మదలు 

పటటడ.   రజ  ఇరవై  నముషలల  వంట 
ముగంచవడ.  వంట లకకలు పరతయకంగ రస 
పటుటకనవడ.   భజనం  కసం  రజక  ఒక 
రూపయ ఖరచయయదట. 

లండన  శకహర  సమజం  వరత 
పరచయం  పరగక,  'శకహరమ  ఎందుక 
తనల, మంసం ఎందుక తనకడదు?' అన 
రసన  పసతకలు  చదవడ  గంధ.   ఆపైన 
ఆయన  తన  వంటలల  చల  పరయగలు 
చశడ; చల మరుపలు తచుచకననడ. 

గంధ  ఆశరమలల  ఎకకడ  పరతయకంగ 
వంటవళలను  జతలచచ  పటుటకలదు.   "ఒకక 
భజనంల  అనన  రకల  వంటలందుక? 

సమయం  వృధ"   అన,  గంధ  వంటపనన 
మతతనన  సరళం  చసందుక  పరయతనంచడ. 

"ఆశరమంల  పదమందక  పద  రుచులు 
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కదరదు" అన, అందరక ఒక రకం వంట ఉండ 
ఏరపటుల  చశడ.   అందరక  వంట  ఒకచట. 

అందరూ కలస తనల. 

'జనధన జసుట' అన ఆయన రసన పసతకం 
"పరకృతలక  మళళ.."  చదవక,  గంధక 
అనపంచంద-  "రుచకసం  కదు;  శరరనన 
ఆరగయంగ ఉంచందుక  తనల"  అన.  అటు 
తరవత  ఆయన  భజనం  పరంగ  చల 
పరయగలు  చశడ.   ఒకసర  ఐదళళపటు 
కవలం పండల తన బరతకడ.  ఒకసర నలుగు 
నలలపటు కవలం మలకతతన వతతనలు, పచచ 
కయగూరలు  తన,  నళల  వరచనలు 
తచుచకననడ!

దకణఫ రకల  గంధ  ఆశరమంనుండ 
సతయగరహలు జటుల జటులగ వళళ నరసన వయకతం 
చస,  పలసుల  చత దబబలు  తనవళుళ.  అల 
జటుట  బయలుదరన  పరతసర,  వళలక 
సవయంగ  తన  చతులత  కలచన  రటటలు, 

టమట  పచచడ,  అననం,  కర,  ఖరూజరలు 
పటటవడ  గంధ.  ఒకవైపన  ఆయన  చతులు 
చకచక  వంట  పన  చసుతంట,  అయన  నరు 
మతరం  వళలక  'సతయగరహ  జవతం  ఎటల 
ఉండల,  జైలల  ఎటల  జవంచల'-అన  పఠలు 
చబుతుండద. 

ఆ  సందరభంల,  ఒకసర  2500 మంద 
సతయగరహలుననపపడ,  పపపల  నళుళ 
ఎకకవైపయయ.  ఇంక  రజన   అననం 
సరగగ  ఉడకన  లదు-  అయన,  పపం,  ఆ 
సతయగరహలు  గంధ  మద  గరవం  కదద  ఏమ 
అనకండ తనశరు! 

'వంటపన  నరవటం'  అనద  'వదయ'ల  అత 
ముఖయమైన అంశం  అన గంధక  నముకం.  తన 
'టలసటయ  పలం  ల  ఉనన  అందరు  పలలలక 
వంట  చయయటం  వచుచ'  అన  చల  గరవంగ 
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చపపకనవడ.  భరతదశనక  రగన,  తన 
ఈ  పచచన  శంత  నకతనల  ఉనన  పలలలక 
కడ  అంటంచడ  గంధ.   వళుళ  కడ, 

వంటన  ఓ  "సమూహక  వంటశల"  కటుటకన, 

వంతుల  వరగ  వంట  చయటం  మదలు 
పటటరు! 

మదరసులన  ఒక  హసటలుల   వరువరు 
కలల పలలలక వరు వరు వంటగదులుండటం 
చూస,  గంధ  చలంచ  పయడ.   అవ 
పలలలక  వరవరు  రుచులల  వడడసతయన  వళుళ 
వవరంచరు  గంధక.   అద  సమయంల  ఒక 
బంగల  ధనకడ  గంధ  కసం  పదద  వందకట 
ఏరపటు  చశడ.   ఆ  వందుల  లకకలననన 
వంటకలన  చూశక,  గంధక  వగటు  వసంద. 

ఆనటనుండ  గంధ  'ఐదుదనుసుల 
నయమం'  ఒకట  పటుటకననడ:  "తను  ఏ 
పటనైన  తన  భజనంల  ఏవైన  సర-కవలం 
ఐదు దనుసులన వడల" అన. 

గంధ  తన  ఆహరంల  చతరలు  చలన 
ఉండవ.  ఒకకసర  వప  చగురల  చటన  ఉండద- 

ఘరమైన చదుగ!  నూన మలుల లంచ వచచన 

తజ  చకకక  పరుగు  కలప  తనటం, 

చంతపండక  బలలం  కలప  చసన  షరబత, 

ఉడకంచ  నలపన  సయ  చకకడ  గంజలు 
(ఎలంట  తరగమత  లకండ), 

ఎండపయన  చపతలను  మతతగ  పండచస 
తయరుచసన  పయసం,  వయంచన 
గధుమల  పడత  చసన  కఫ-  ఇవ  ఆ  వరసల 
కనన  వంతల. 

గంధక  వంటకలపైన  మకకవ  చల 
ఉండద-  ఒకసర  ఇంగలండక  పడవల 
పరయణసూత  ఆయన  తన  మనలులడక  ఉతతరం 
రశడ-  "రండవంతుల  అరటపండల  పడక, 

ఒక వంతు గధుమ పండ కలప, మం బసకటుల, 
రటటలు చసతం" అన!  

గంధక  కకలు  చయటం  కడ  వచుచ. 

అననం,  పపప,  కర,  చరు,  సలడల; 
కమలపండలతట-వట  తకకలతట 
పనయలు;  యసుటనుగన,  బకంగ 
పడరును  గన  వడకండ  బరడ  చయయటం- 

ఇవనన  బగ  వచుచ.   గంధ 
ఆశరమలననంటలనూ  బరడల,  బసకటుల 
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చయటనన ఆయన సవయంగ నరపడ. 

గంధ  అనుచరుడకడననడ:"మమూలు 
గడడల  చల  పరతయకమైన  వటమనుల,  పషక 
వలువలు  ఉననయన  ఈ  మధయ  వలుగులక 
వచచంద.   నజంగ  ఇద  మ  అదృషటం-  ఈ 
సంగత  తలసటపపటక  గంధ  గరు  ఆశరమంల 

లరు.  లకపత  ఆయన  తకణమ  వంటగదన 
మూయంచస,  మ  అందరచత  ఆశరమం 
బయట గడడ మయంచవడ" అన!  

దనన  బటట  గంధ  ఎంత  గపప  వంటవడ 
అరథం అవతుననద, కదూ? 
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జ క ల ు
ఏమనల?

పచచ పరశన: వడ వమనం ఎకక ఎందుక చదువకననడ?

పచచ జవబు: ఉననత వదయ కవలన!

అ స లుక  మసం!

రమరవ వచరంగ ఉననడ. 

సుబబరవ: ఏంట రమరవ, వచరంగ ఉననవ?

రమరవ: ఏమ లదుర, మ దుకణంల డబుబలు లకకపటట కతత గుమసత 
కసం వతుకతుననను.

సుబబరవ: అదంటర, మననన గద, కతత గుమసతను చరుచకననవ?

రమరవ:  నను వతుకతుననద వడకసమర! వడ లడ, న డబుబలూ 
లవ!
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చకల గంధ 
మూలం: బహరూప గంధ, అను బందయపధయయ, NCERT. 

సంకపతనువదం: నరయణ, కతతపలల బృందం.

బరసటరు  గంధ  కరుటక  వళళటపపడ 
మగలన  యూరపయనల  మదర  సూటూ, 

బూటూ,  హయటూ,  లపల  ఒక  చకక, 

చకకక  వడగ  ఒక  కలరు,  మడకక  ట-ై 

ఇవనన  వసుకనవడ.   పరతరజ  చకకక 
మయచ  అయయటుల  కతత  కలర  కవలస  వచచద. 

చకకన  రజవదల  రజ  మరచవడ- 

దంతబట  మగతవనన  మరచలస  వచచద. 

ఇక ఆ బటటలననంటన ఉతకందుక చల ఖరుచ 
అయయద-  బటటలుతక  ఖరుచ  ఎకకవతుననదన 
చంత పటుటకననద గంధక. 

ఇల  రండరజలకకసర  బటటలు  మరచ, 

ఉతకందుక వసత, అకకడ చకలవళుళ  వటన 
అంత  తందరగ  వనకక  ఇచచవళుళ  కదు. 

వళుళ  సరవ  సవతంతురలు!  అంత  వళల  దయ! 

అందుకన,  మంచ  మంచ  బటటలు 

ఎకకవమతతంల  ముందుగ  జమచసుకన 
పటుటకంట  తపప,  గంధ  అవసరనక  బటటలు 
అందవ  కదు.  చవరక,  ముఫఫ ై  ఆరు  జతల 
బటటలునన గంధక సరపలదు! 

బటటల  ఖరుచ  తడస  మపడయయక,  'ఇక 
ఖరుచలు  తగగంచలసంద'  అన 
నశచయంచుకననడ  గంధ.  కన  ఎల? 

తనకమ  బటటలు  ఉతుకకవటం  రదు- 

పరధనమంతర  కడకయ!  చవరక,  ఇక 
తపపదననటుల,  తన  బటటలు  తను 
ఉతుకకనందుక  అవసరమయయ 
సమగరనంత  కన  తచుచకననడ  .   బటటలు 
ఉతకటం  గురంచన  పసతకం  ఒకట 
కనుకకచుచకన,  ముందు  దననంత  శరదధగ 
చదవడ.   ఒకసర  ఆ  సూచనలనన 
మనసుకకకక, ఇక వటన అమలు చసందుక 
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పనుకననడ.   తన  పరయగలన  ఊరక 
కరచన  చూస  అవకశం  ఇవవలదు 
కసూతరబక-  ఆమక  బటటలు  ఉతకటం 
నరపశడ!   గంధక  అంటన  ఈ  కతత  పచచ 
అతనకనన  ఇతర  పనులమద  ఇంకంచం 
ఒతతడన  పంచంద-  కన  ఓటమన  అంత 
తందరగ  అంగకరంచ  రకం  కదు,  గంధ- 

"అకకడ  చకలవళల  బల  దరపనన  తురంచ,  తను 
ఎలగైన  సర,  ఆతు  నరభరుడ  కవల" 

అనుకననడ.  పరయతనం  కనసగసూత 
పయడ. 

ఒక  రజన  గంధ  తన  చకక  కలరును 
ఉతక,  బగ గంజ పటుటకననడ.  పన ఇంక 
సరగగ  రదు  కద,  ఆ  కలరుక  గంజ 
ఎకకవైంద.   పైపచుచ,  దనన  బగ  వడకకన 
ఇసత  పటటత  ఇసత  చయయటనక  బదులు, 

మమూలు  వడత  పన  కనచచశడ. 

"కంచం బలంగ ఒతతత చలు" అనుకననడ. 

"కలపదూ, వడ ఎకకవైత?" అనుకననడ. 

ఇక అద గటటగ, అటటలగ, నలుకకన, అలగ 
నలుచండ   పయంద.  మనవడ  దనన 

వసుకన,  గరవంగ కరుటక పయడ.  తట 
లయరలందరూ  పడ  పడ  నవవతునన,  గంధ 
మతరం  చకక  చదరలదు.  "ఏముంద?  ఇద 
మదటసర  కద,  నను  సంతగ 
ఉతుకకననద?!  అందుకన  గంజ  కసత 
ఎకకవైనటులంద:   కన  ఏమ  పరవలదుల. 

కనసం  అద  మములన  ఇంతగ  నవవంచంద- 

అంతచలు!" అననడ తనూ నవవసూత. 
వళలల  ఒకతను  అడగడ-  "ఇకకడ   ఇసత 

షపలక  అంత  కరత  ఏమ  లద?!"  అన. 

"లదు.  కన,  బటటలకయయ ఖరుచ ఎకకవగన 
ఉంటంద.  ఒక కలరును ఉతకందుక అయయ 
ఖరుచత  కతత  కలరున  కనుకకవచుచ! 

అంతగక  ఆ  ఉతకవళళమద  నరంతరంగ 
ఆధరపడ  బరతకటం  ఉంద-  దనకంట 
సంతంగ  ఉతుకకవటమ  మలు!"  అననడ 
గంధ. 

తరవత  కలంల  గంధ  గపప  చకలవడ 
అయయడ.   బటటలు  ఉతక  కళల 
నషణతుడయయడ. 

గంధక  గఖల  అంట  గురుభవం  ఉండద. 
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ఒకసర గఖల వచచడ,  గంధ వళళ ఇంటక. 

ఆరజన  గఖల  ఏద  పదద  సభక  వళళ  వలస 
ఉననద.  ఆయన మడక కటుటకనన గుడడ బగ 
నలగపయ  ఉననద;  కన  దనన 
ఉతకంచుకనందుక  సమయం  చలదు. 

గంధక  అవకశం  దరకంద-  "నను  దనన 
చకకగ  ఇసత  చసపటటన?"  అన  అడగడ 
గురువగరన. 

"లయరుగ  న  శకత  సమరధూలమద  నక 
నముకం  ఉంద.  కన  చకలవడగ  అససలు 
నములను.  దనన నువవ పడ చయవన ఎల 
నముద?" అననడ గఖల.  కన గంధ పటటన 
పటుట వదలక, గురువగరన పడంచ మర దనన 
ఇసత  చశడ.   గఖలక  గంధ  పనతనం 
నచచంద  కడ!  ఆయన  గంధన 
మచుచకనసరక, "నక ఈ పరశంస చలు- ఇక 
ఈ  పరపంచంల  ఎవవరనుండ  నక  ఎలంట 
సరటఫకటూ అవసరం లదు" అన సంబరపడడడ 
గంధ. 

దకణఫ రకల గంధ ఆశరమంల నళల సమసయ 
ఉండద.  ఆడవళుళ  దూరంగ  ఉండ  వంకక 

వళళ,  బటటలు  ఉతుకకన  వచచవళుళ.   ఆ 
పనల  గంధ  వళళక  సయపడవడ. 

ఆరజలలన  కతతగ  ఆశరమంల  ముతక  ఖద 
బటటలు నయటం మదలుపటటరు-  ఆడవళుళ 
ఆ చరలన కటుటకనందుకైత ఇషటపడవళుళ; కన 
ఉతుకకవటం  దగగరక  వచచసరక   సణగవళుళ. 
అపపడ  ఇక  గంధ  కంత  కలం  పటు 
పరతసథయ  చకలవడగ  తన 
సవలందంచడ. 

గంధ  ఇతరుల  బటటలు  ఉతకందుక  ఏమ 
సగుగపడవడ  కదు.  ఒకసర  ఆయన  ఎవర 
ఒక  ధనకడ  ఇంటక  అతథగ  వళళడ. 

సననం  చసందుకన  సననల  గదలక  వళళన 
గంధక,  అకకడక చకకన పంచ,  నలమద పడ 
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కనపంచంద.   సననం  చశక,  ఆయన  తన 
బటటలతబటు  ఆ  పంచను  కడ  ఉతకడ. 

ఆపైన  వటన  ఆరసందుక  ఎండలక 
పయడ- "తలల  బటటలన  ఎంతమంచ  ఎండల 
ఆరసత  అంత  మంచద-  అవ  అంత  తలలగ 
మరుసతయ;  వటలన  కరములూ  నశసతయ" 

అనవడ  గంధ.  బటటలు  ఆరసుతనన  గంధన 

చూస ధనకడ పరుగతుతకచచడ- "ఏంటద, 

బప!" అన నచుచకంటూ.  

"తపపముంద?  కరంద  పడడక,  పంచక 
మురక  అంట  ఉంటుంద.   అందుకన  నను 
దనన  ఉతక  ఆరసుతననను.   మనం  వడ 
వసుతవలన  పరశుభరంగ  ఉంచుకనందుక 
సగగల?" అననడ చకల గంధ, చరునవవత. 
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జకల ు
వ న ట ం  స మ స య!
టచరు(కపంగ): రమూ! నను చబుతుననద నువవసలు వనటం లదు. 

నక వనకడ సమసయ వసుతననటులంద!

రము: లదు మడం! నక మరు చపపద వనటం సమసయగ ఉంద అంత.

న న ు మ  నన న న ు!

రము (బడక ఫన చస): హడుసటరుగరూ! మ అబబయక బగ 
జలుబు చసంద, ఈ రజ బడక రడ.

హడుసటరు: ఎవరండ, మటలడద?

రము: నను మ నననను మటలడతుననను.
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దుఃఖ వృక ఫలం
రచన: శరమత ఆదలక, "అము ఒడ"

మంగళ  గర  గరమంల  మధవడ  అన 
యువకడ  ఉండవడ.  వడ  మంచవడ, 

పటుటదల  గలవడ.  కన  సగగర  కవటంత 
పదదగ  ఎవరతనూ  మటలడవడ  కదు. 

దంత  అందరూ  వణణ  మందమత  అన‘ ’ , 

‘ఆలచంచటం రన వడన  అనవళుళ’ .

రను  రను  ఆ  మటలన  నముసన 

మధవడ,  నజంగన  తను  అనలచన 
పరుణణన,  అసమరుధణణన  అనుకసగడ.  అద 
చూస వడ తలల చల బధ పడద. 

ఓసర ఊర నుండ వడ మన మమ వళళన 
చూడవచచడ.  మధవడ  గురంచ  అననత 
చపపకన  వపయంద  వడ  తలల. 
నలుగురజలు  మధవణణ  బగ  పరశలంచన 
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మనమమ, ఆమక భరస ఇచచడ. ఆ రజ 
సయంతరం  మధవణణ  మటలల  పటట,  వడ 
సమరధూనన పగడడ.

మధవడ  వచరంగ  "ననున 
ఆటపటటసుతననవ  మమయయ!  నక 
ఆలచంచటమ  రదు.  ఇంకం  సమరధూం?" 

అననడ.

మనమమ  వంటన  "అయత  ఓ  పందం 
వసుకందం.  ఊరంత  వదక,  దుఃఖ  వృకం 
ఎకకడంద  కనపటట,  దనన  దనక 
ఉపయసతర  చపప.  ఆ  పన  నువవ  చసత  నను 
గలచనటుల.  అపపడ నువవ సమరుదడవ  అనన‘ ’  
న  మటన  నువవ  ఒపపకవల. 

చయయలకపత  నువవ  గలచనటుల.  అపపడ 
నువవ  అసమరుధడవ  అన  న  మటన‘ ’ ,  నను 

ఒపపకంటను" అననడ.

మధవడ సరనననడ.

మరనడ  ఊరంత  గలంచడ.  "దుఃఖ 
వృకం  అంట  ఏమట,  ఎకకడంద?"  అన 

అందరన  అడగడ.  అందరూ  వణణ  చూస 
నవవన  పటుటదల  వడచపటటలదు.  ఎవరనడగన 
ఏమ  తలయక  పవటంత,  చఱువ  గటుటన 
కరుచననడ. 

పకకన  ఉనన  చంత  చటుట  కరంద  పలలలు 
గళలడకంటుననరు.  ఒకకసరగ 
మధవడక  దుఃఖనన  చంత  అంటరన‘ ’  
గురుతకచచంద.  గబగబ  చటటకక,  పై  కండవ 
నండ  చంత  పండల  తంప  కచచ  తలలకసూత 
"అము! వటత పలహర చయయ" అననడ. 

రతర  భజనల  వళ,  మనమమ  వడత 
"ఏర  అబబయ!  నువవ  ఓడపయనటల  కద! 

ఇపపడ  ఒపపకంటవ  న  మట  నజమన, 

నువవ  సమరుధడవ,  ఆలచన  పరుడవనన?" 

అననడ కళళగరసూత!
"నను  ఓడ  గలచను  మమయయ!" 

అననడ మధవడ నవవతూ.

"ఓర  పడగ?"  అననడ  మనమమ 
సంతషంగ!
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సమనతవం 
మూలం: పరతప అగరవల. 

తలుగు అనుసరణ: నరయణ. 

గురు గవంద సంగ  నయకతవంల సఖు ులు 
ఔరంగజబు  దుశచరయలక  వయతరకంగ 
పరటం  చసుతనన  రజలవ.   సఖు ులక, 

ఔరంగజబు  సైనయలక  మధయ  ఘరమైన 
యుదధం  జరగంద.   గురుగవంద  సంగ  కదద 
మంద  ముఖయ  అనుచరులత  కలస  అత  కషటం 
మద  కటనుండ  బయట  పడడడ.   దదప 
కటంత శతురవల పలంైద.  మగల సైనయలు 
ఆనడ  వలయ  తండవం  చశయ. 

అనకమంద సఖుక యధులు ఆ ఒకక రజల 
అమరులైనరు.  

సఖు ు  వరుల  కళబరలత  రణ  భూమ  నండ 
ఉననద.   పద  ఉనన  ఆ  శరరల  మధయనుండ 
నడసుతననడ  గురు  గవంద  సంగ. 

ఆయనక  పరచయం  ఉనన  ముఖలు,  ఆ 
శరరల మధయ అనకం కనబడడయ.  ఆయనక 

ముందుగ  దపం  పటుటకన  నడసుతననరు 
కదదమంద  అనుచరులు.   అకకడ  పడ  ఉనన 
అసంఖయక  మృత  కళబరలల  ఫతసంగ 
శరరనన  గురతంచరు  వళుళ-  ఫత  సంగ 
గురుగవంద  సంగ  కడక.   అంత  చనన 
వయసుసలన  మృత  చందడ,  గురు 
పతురడ.   వళుళ  అకకడ  నలబడ, 

గురుగవంద సంగ రక కసం వచ చూశరు. 

గురుగవంద  సంగ   వళలను  చరుకననక, 

పరకకన  పడ  ఉనన  ఫత  సంగ  మృత  శరరనన 
చూపరు వళుళ.  వళలలఒకరు అననరు- " ఆ 
యువ  యధుడ  సవలక,  తయగనక  గురుతగ 
అతన  శరరనన  పరతయకంగ  ఒక  బటటత 
కపపదం"  అన.   గురువగరు  ఆ  మటలు 
వననరు,  కన  ఏమ  అనకండ  అలగ 
నలబడడరు చల సప.  ఆయన మనసుల ఏం 
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కదులుతుననదమర-  అందరూ  ఆయన 
ఆజఞకసం ఎదురుచూసూత నలబడడరు. 

అపపడ  అననడయన:  "అవను. 

'కళబరలన బటటతకపపటం' అనద చల మంచ 
ఆలచన.  అలగ  చదదం-  అయత  మనం  ఈ 
వరులందర శరరలనూ కపపల మర-  మ దగగర 
ఎనన  బటటలుననయచూడండ.   అందరక 
సరపయనన  ఉంట  కపపండ-  నకమ 
అభయంతరం లదు.  'ఫత న కమరుడ'  అన 
అతన  శరరనక  పరతయకంగ  మరయదలు 
చయవలసన  అవసరం  లదు.   సఖు ులందరూ 
న  కటుంబ  సభుయల.  నను  న  ఫత  శరరనన 
కపప,  మగలన  నవళల  శరరలన  కపపకండ 
ఎండక-గలక వదలయయలను" అన. 

అనుచరులవవరూ మటలడలదు.  గవంద 
సంగ  కనసగంచరు:  "ఢలలల  కరచన 
రజయననల  మగల  చకరవరతన  మనం  ఎందుక 

ఎదరసుతననం?  'సమన  నయయం'  కసమ 
గద?   అలంటపపడ,  మనల  మనం   ఆ 
సమనతవనన  అమలు  చయయకపత  ఎలగ? 

ఈ  పవతర  యుదధంల  పలగన  వర 
యధులందరక  సమన  గరవననవవల.   న 
కడక  ఫత  కడ  ఒక  సఖు ు  కదూ?  అతనన 
వరు  చస  చూడటం  ఎందుక? 

గురుతంచుకండ-  మనం  అందరం  ఆ 
పరమతుున  బడడలమ.   పరమ,  గరవలల 
మనందరద  సమన వటన." 

అందరక  సరపయనన  బటటలు  లవ,  వళల 
దగగర.   అందుకన  అకకడ  పడ  ఉనన 
శరరలననంటన కపపకండ అలగ వదలరు. 

గురుగవంద  సంగ  నుండ  ఆనడ 
నరుచకనన  సమనతవప  నయమనన  ఆయన 
శషుయలు ఇక ఏనడ మరచపలదు. 
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పడప కథ
మురకగ ఉంట తలలగను,

శుభరంగ ఉంట నలలగను- ఉంటను నను.

ఎవరన నను?                జవబు: బడల ఉండ నలలబలల (బలక బరుడ)
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మ ఇలుల 
రచన: G.లలత, telugu4kids.com

అము అంటుంద కద, 

"మన ఇలలక అడవ! 

పలలలు కతులు, 

కరచలు,  మంచలు,  చటుల 
ఎకకనటుట ఎకకతరు!" 

 

ననన అంటరు, 

"మన ఇలలక సనమ హలు! 

పలలలు కథనయకలు, 

పదదలు పరకకలు!" 
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మ సనహతులంటరు, 

"మ ఇలలక గరంథలయం! 

నజంగన, 

మ ఇంట నండ ఎనన పసతకలు!" 

మ నయనము అంటుంద, 

"మన ఇలుల కవల ఒక దవలయం! 

పలలల గంతులు గుడల గంటలు, 

మంచ మటలు మన పరరథనలు, 

సంతృపత, సంతషం తరథ పరసదలు!" 
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కండలమద వననల 
గనం:  B.సంధయ, 3 వ తరగత, టంబకట బడ, చననకతతపలల. 

కండలమద వననల కస ఎననలలయల 
ఎరర  కక   పళళ  అంట ఎననలలయల 

కపప పలల కనుకండ  ఎననలలయల 
ఉడత పలల  ఊరల చపప ఎననలలయల          

నగ పము నలుగుతచచ  ఎననలలయల 
పడ పము పలు ముడచ  ఎననలలయల 

పసుడ  పము పసుప పస  ఎననలలయల 
కందలు పలల  కంకమ పటట  ఎననలలయల 

మక పలల  మళం కటట  ఎననలలయల 
పంద కకక డలు కటట  ఎననలలయల     

“కండలమద వననల కస”
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ఎందుక..? 

రచన:  శర.వరణస వంకటరవ గరు, వజయవడ. 

గనం: కరతన, 9 వ తరగత, వదయరథ సృజన కటర, వజయవడ. 

ఎందుక..  ఎందుక?  

వసంతురకఎందుక (2) 

'ఎందుక..?' 

ఆశలనన  దూస పస  
అలమటంచ  మలల తవక(2) 

కరతత  చవరులు  పలలవంప,

జవమసగటందుక(2) 

'ఎందుక..?' 

మూగవయను  తనక  గళమన   
 మూలవగచ  కయలమును(2)  

మవ గుబురులు  చర బలచ  
గళము  మటటందుక (2) 

'ఎందుక ..?' 

మధువ కరవై  వయథను  చంద  

తరువ  తరువ  తరుగు  తటక(2)  

వప తనయ  వందు  చస 
వతను  బపటందుక(2) 

ఎందుక,  ఎందుక..?  

వసంతురకఎందుక(2) 

'ఎందుక..?'
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కహ కహ 
రచన: శర.వరణస వంకటరవ గరు, వజయవడ 
గనం: అఖల, కరతన, సరగమ, 9 వ తరగత, వదయరథ సృజన కటర, వజయవడ. 

కహ కహమన  పడ  కయలము 
అహ  అహ ఎంత  హయ న  పటము ! 
'కహకహ ' 
రగ  తళ బదధమైన సంగత  శసమును 
వతసరలు  వచచంచ   నరచన  వరైన 
హయనంప  ఒకక గమకమనగలర న వలన? 

సమవదమునక ముంద సంగత నధవ నవ 
'కహ కహ' 

యుగల కల గమనంల వగమంటు సంగతం 
రళుల గలకరంచనటుల రణగణ ధవన అయనద 
వధత నరపన పట పడచుంట వవపడ 
పసగలద పతదైన రసహనముకనన  మనన 
'కహ కహ' 

ఆమన శుభవళ అరుదంచన తల అతథ 
పలుపలక వచచనన మము చూప వరప? 

ఆతుయుల  రకపడ  ఆనందమ 

కదటము? 

జగత మరచు మగత- కలగంచు కస కత 
'కహ కహ' 
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దండలు దండలు భరత మత! 
గనం: C. పవన, 5 వ తరగత, K.వణ, E.సుధ, S.నగమణ, U.సుమతర, 
T.ఆమన, టంబకట బడ, చననకతతపలల. 
వయదయలు:  కండ:   ప. వశవనథ,  డపప:  ప. పతులయయ, 
గజజలు:మదన మహన రడడ,  చకకలు:అనల కమర.

దండలు దండలు భరత మత! 

అవ  అందుకన  దవంచు  భరత  మత  !!
   (2) 

గంధ మహతుుడ భరత మత! 

న ముదుద కడకననడ భరత మత!!(2) 

న ముదుద కడకండగ  భరత మత! 

మ కమ కదవలదు భరత మత!!(2) 

తటటనటట వండలను భరత మత! 

తటటనైన తటటమము భరత మత!!(2) 

కటటనటట వడలను భరత మత! 

కటటనైన కటటమము భరత మత!!(2) 

మముు చంపబయనరు భరత మత! 

కంచమైన జంకమము భరత మత!!(2) 

కంచమైన బదరమము భరత మత! 

న పదల తడ తలల భరత మత!!(2) 
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మూడవందల యండల కంద భరత మత! 

కంపనడ దగనడ భరత మత!!(2) 

న ఊరు కననడ  భరత మత! 

మన దశమలల దచనడ భరత మత!!(2) 

అడవలనన వడవంట భరత మత! 

వడ అబబ వచచ వసనడ భరత మత!!(2) 

సముదరలు వడవంట భరత మత! 

వడ  తతలచచ  తవవనర  భరత  మత!!

  (2) 

దండలు దండలు భరత మత! 

అవ అందుకన దవంచు భరత మత !!
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కతతపలల పతరకల పరచురతమయయ పటలననటన మరు ఇంటరనటల 
వనచుచ! సందరశంచండ: http://kottapalli.in



జరు బబూ! బ మ ు క  క థ  

నరవహణ: G.లలత, telugu4kids.com

ఇకకడ ఇచచన బమును చూడండ.   ఈ బమును చూసత మక ఏమనపసుతననద?  

 జరుడ బండనకకన  చనన బబు, జరమంటునన తత, వనక వరసల ఉనన మరకందరు పలలలు, 

ఆటసథలం, ....  ఇందుల  ఏద  ఒక   కథ  దకకన  లదూ?  ఆలసయం  చయకండ.  మ  కథను  తచన 
రతల రస పంపండ మక.  అద  బగుంట  కతతపలల  పతరక డ స ం బ ర ు  స ం చ క ల పరచురసతం.
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మ చరునమ:   కతతపలల బృందం,  2-312,  నయమదదల రడడ,
చనన కతత పలల (మం)(ప)- 515 101

అనంతపరం జలల, ఆంధర పరదశ.



కతతపలల బృందం
సర ధయ ం: సుబబరజ

పర ధన  సం పదకలు: నరయణ

సం పదక వర గ ం: మహనయయ, జయచందర,  
మురళ.

సం క త క బృం దం: ఆనంద, లక, లల.

చతర లు: వరంజనయులు, అడవ, మరుత.

ఈ మసప జ కలు: వషుు, చందర.
ఆ ర థ క వయ వహరలు: అలవలము

చంద వవరలు
సం వతసర  చం ద: 200/ రూ.       

చందను  'కతతపలల టరసుట'  పరట  మనఆరడర లద 
డ.డ లద చకు రూపంల కటటవచుును. డ.డ., 

చకులక బయంక  చరజలు (25రూ) కలపలన 
మనవ. 

చం దలక ై  చర ు నమ:  

కతతపలల టరసుట, 
2-312, నయమదదల రడడ, చననకతతపలల, 
అనంతపరంజలల, 515101.

బ య ం క దవ ర చం ద కటట డన క  వవరలు:

KOTTAPALLI TRUST,
A/c No:0138101018809 (Savings Type),
CANARA BANK, Chennekottapalli,
Anantapur District, A.P.
IFSC code: CNRB0000138.

డబుబ కటటన వవరలను ఇ మయలు/ ఫను/ 

ఉతతరం దవర కతతపలలక తలయపరచగలరు.  

ఇ మయలు: team@kottapalli.in

ఫను: 08559 240222.

 కృ త జ ఞ త ల ు:

పతరకకసం నరంతరంగ పలలల రచనలన అందంచ సహకరసుతనన  పరకృతబడ, టంబకట బడ, వజడం సూుల 
యజమనయలక కృతజఞతలు.   వబ సైటుక వనునదనునగ నలున infogami యజమనయనక, దనన 
సుసధయం చసన  python భషక, చకున ఆపరటంగ ససటం linux ను అందంచన ubuntu వరక, గపప 
వయవసథన పరతగ ఉచతంగ అందసుతనన OpenOffice వరక, తలుగును రపపసుతనన Unicode, Scim, 

Baraha లక,  చతరలను సరదదద  Software Gimp నరుతలక, శబదలను చకుబరచ Software 

Audacity నరుతలక కృతజఞతలు.

క ప ర ై ట ు: కతతపలల పతరకలన ఏ అంశననైన 
ఎవరైన తమ వణజయతర కరయకమలల పరతగ 
ఉచతంగ, సవచఛగ  ఉపయగంచుకవచుు.  

కవలం ఆయ రచయతలక, కతతపలల పతరకక 
వటన ఆపదసత సర.  వవరలక చూడండ: 

http://www.creativecommons.org  వర 
non-commercial, share alike license.

http://www.creativecommons.org/


మంచ పసతకం  :  
ట మ   స య ర

"...  ఇద  కసత  కసత  వషయమ?  అరథరతర  పట-  సమ  శనంల-దయయలు  తరగ  చట-  హతయ  జరగటం 
కళళర చూశరు.  టమ క ఇద తలుచుకనటపపటక  మళళ చమటలు పశయ.

దుకణం  వసరల  వతకగ  ఒక  తలుముకక  కనపంచంద.   టమ  జబులపదుున  సూకలల  మషటరక 
తలయకండ  కటటసన  సమసుననం  పకక  ఉంద.  పదమల  మధయ  నలక  నకక  పటట,  తలకయ  అటూ  ఇటూ 
ఊపతూ టమ తలుముకక మద ఇల రశడ:

హక ఫన, టమ సయర ఈ రహసయమును ఎవరతనైన చపపన ఎడల వర శరసుులు వయయ చకకలైపవగక! 

ఇటుల-
ఇంతవరక  టమ  రశడ.  టమ  ఇంత  చకకన  భషల,  అంత  తందరగ  రయటం  చూస   హక  చల 

మచుుకననడ- (వడక అకరల రవ మర!)"

పదహనళల పలలలనంచ తంభైఏళల ముసల పలలల వరక అందరూ చదవ ఆనందంచగల చల మంచ పసతకలల 
ఒకట, టమ సయర.  

మరుకటవన  రసన  ఈ  నవలకను  చపపలనంత  అదుుతంగ  అనువదంచరు  డ.నండర 
రమమహనరవ  గరు.  ఈ  అనువదం  1950 లల  ఆంధరపతరకల  సరయల  గ  వచు, "అనువదం  అంట 
ఇల  ఉండల"  అనన  ఒరవడన  సృషటంచంద.  ఆ  తరవత   లకకలనననసరుల  మళళ  మళళ  ముదరంచబడంద  ఈ 
పసతకం.  

ఇంక చదవలద, ఈ పసతకనన? అయయ, లచ  వతుకకండ- మక దగగరలన ఎకకడ ఉంటుంద!

టమ సయర
రచన: మరుక టవన
అనువదం: డ.నండర రమ మహన రవ
పరచురణ: అభనందన పబలషరుు, వజయవడ.

వల: 65 రూ.


